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 DE ALLERBESTE MANIER OM DE 
UNIVERSITEIT TWENTE TE ERVAREN?  
LANGSKOMEN!
- FENNA

FENNA VAN GULICK 

BACHELOR STUDENT TECHNISCHE GENEESKUNDE

Vanuit mijn middelbare schoolomgeving kende ik niemand die voor mij aan de 

Universiteit van Twente is gaan studeren. Voor mij was Enschede een compleet 

onbekende studentenstad. Een Open Dag kon dus zeker geen kwaad. Met alle 

faciliteiten die de Universiteit te bieden had op de grote, groene campus en 

daarnaast ook de bouw van het Techmed Centre, speciaal voor mijn studie,  

zag ik mezelf al helemaal rondlopen. Sindsdien voel ik me ook helemaal thuis! 

Ik heb dan wel gekozen voor de studie, maar het fijne, persoonlijke en dorpse 

gevoel van de campus heeft me overtuigd om te blijven.
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 UTWENTE.NL/MAG/VOORLICHTING

VOLG ONS 
OP SOCIAL! 

@UTWENTE

OPEN DAGEN 
14 & 15 OKTOBER 2022, 31 MAART & 1 APRIL 2023
Maak kennis met alle opleidingen, praat met studenten en docenten, 
ontdek de campus waar jij straks studeert en veel meer!

 ✔ Doe een studiekeuzetest

ONLINE OPEN DAY 
16 NOVEMBER 2022
Ontdek de UT en onze opleidingen vanaf je laptop.

 ✔ Chat met studieadviseurs en studenten

PROEF HET STUDENTENLEVEN! 
BOEK EEN MEELOOPDAG
Zit jij in 5 of 6 vwo en wil je ervaren hoe het is om te studeren aan de UT? 
Volg een collegedag samen met een student van de opleiding die jou 
interesseert! Kies je eigen datum op werkdagen van half oktober tot mei.  

 ✔ Volg een college
 ✔ Krijg een tour op de campus 
 ✔ Als je wilt: een gesprek met een studieadviseur 

BEKIJK HET HELE OVERZICHT VAN ONZE ACTIVITEITEN 
 UTWENTE.NL/STUDIEKIEZEN

PERSOONLIJK CONTACT 
Heb je vragen, twijfel je nog of wil je gewoon meer informatie?  
Vraag een persoonlijk gesprek aan met een studieadviseur of  
bel, chat of mail met ons Student Services Contact Centre.

 UTWENTE.NL/MAG/SSCC

MAAK KENNIS MET 
DE UNIVERSITEIT
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EEN VLIEGENDE  
START MET PRE-U
Pre-U is het Pre-University programma van de Universiteit Twente met  
als doel het vroegtijdig ontwikkelen en ontdekken van talenten en 
interesses. Via een breed en uitdagend aanbod van activiteiten maak je 
alvast kennis met de Universiteit Twente, wetenschap en technologie. 

Mijn deelname aan het Pre-U Honoursprogramma  

zorgde voor nieuwe ervaringen, persoonlijke ontwikkeling 

en nieuwe kennis waar ik ook in de toekomst nog profijt 

van ga hebben. Het is iets om nooit te vergeten! 

JIAN BICKES

AFGESTUDEERD AAN HET PRE-U HONOUSPROGRAMMA 

(ACADEMIC TRACK) IN 2020

MEER WETEN OVER DE 
ERVARING VAN JIAN? 
SCAN DE QR CODE! 
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 UTWENTE.NL/MAG/PRE-U

HONOURSPROGRAMMA    NIEUW AANBOD
Zit je in 4 vwo en ben je op zoek naar meer uitdaging? 
Misschien is het Academic of Specialise track van het  
Pre-U Honoursprogramma dan wat voor jou. Tijdens  
de anderhalf jaar durende tracks word je in het diepe 
gegooid en krijg je de kans om te leren hoe je kritisch  
moet zijn over nieuwe informatie, nieuwe verbindingen  
legt, goede vragen stelt, relevantie in de maatschappij  
zoekt en jezelf ontwikkelt. Het is daarnaast ook een goede 
voorbereiding op je academische vervolgstudie én je 
professionele loopbaan daarna. 

Academic track (NL)   NIEUW
Tijdens het Academic track ga je aan de slag met onderzoeks- 
en academische vaardigheden. Persoonlijke ontwikkeling en 
reflectie staan centraal in de zoektocht naar het antwoord op 
de vraag ‘wat is waar en hoe weet je dat?’

Specialise track (ENG)   NIEUW
In het Specialise track volg je reguliere (technische) bachelor 
vakken samen met UT-studenten. Zo leer je hoe het is om te 
studeren aan een wetenschappelijke opleiding. Je legt de 
basis met algemene wiskundevakken (calculus) en verdiept  
je vervolgens in een studierichting naar keuze.

Aan het eind van beide tracks werk je aan een pre-bachelor 
thesis, bekijk www.utwente.nl/honoursprogramma voor 
meer informatie over de inhoud en planning van beide tracks. 

 ✔ Wanneer: september 2023 t/m februari 2025
 ✔  Duur: Academic track: 3 uur per keer  
(start 13.30 uur, dus onder schooltijd)

 ✔  Specialise track: je volgt het rooster van de UT-opleiding 

MASTERCLASSES 
Verdiep je in vier sessies in een vakgebied van jouw voorkeur.  
Je maakt kennis met het onderwijs van de UT door hoorcolleges, 
practica, projectwerk en zelfstudie. Daarnaast kunnen de 
masterclasses een goed vertrekpunt zijn voor je profielwerkstuk. 

 ✔ Wanneer: vier donderdagmiddagen, in drie blokken  
 (week 47 t/m 5, week 7 t/m 16 en week 19 t/m 26)

 ✔  Duur: 3 uur per keer (start om 13.30 uur, dus onder schooltijd)

KAMPEN EN WEDSTRIJDEN
Schrijf je met klasgenoten in voor het Inspire-U summercamp 
of doe mee aan de Twentse Wiskunde Estafette. 

 ✔ Inspire-U summercamp (internationaal, zomer 2023)
 ✔ Twentse Wiskunde Estafette (25 november 2022)

BEGELEIDING PROFIELWERKSTUK
Heb je moeite met het kiezen van een onderwerp voor je 
profielwerkstuk? Of heb je specifieke vragen of apparatuur 
nodig? Wij helpen je! 

 ✔ Inspiratiepagina PWS 
 ✔ PWS Helpdesk (altijd beschikbaar voor vragen)
 ✔ PWS experiment op de UT

SCIENCE LABS    NIEUW
Science lab’s zijn interactieve middagen in één van de labs van 
de Universiteit Twente. Ervaar zelf wat wetenschap inhoudt en 
verdiep je in een onderwerp naar keuze. Door meerdere 
Science Labs te volgen krijg je een breder beeld krijgt van de 
studies op de UT, wat kan bijdragen aan jouw 
studiekeuzetraject. Bekijk de website voor het aanbod.

 ✔ Wanneer: dinsdagmiddag (3 – 4 vwo) of  
 donderdagmiddag (5 – 6 vwo) in drie blokken  
 (week 47 t/m 5, week 7 t/m 16 en week 19 t/m 26)

 ✔ Duur: 3 uur (start 13.30 uur, dus onder schooltijd)
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EVEN VOORSTELLEN: 
UNIVERSITEIT TWENTE. 
Jij wilt weten of deze universiteit bij je past en wij willen weten wie jij bent. Zullen wij beginnen? 
Kies je voor de Universiteit Twente, dan kies je voor een internationale, technische universiteit 
die zich onderscheidt op vijf punten. 

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.  
Dat noemen we High Tech, Human Touch.

EEN VAN DE BESTE ONDERZOEKSUNIVERSITEITEN
De UT scoort hoog op allerlei onafhankelijke lijsten 
waarop universiteiten wereldwijd jaarlijks met elkaar 
worden vergeleken. Begin je reis dicht bij de top!

INTERNATIONALE COMMUNITY 
Niet alleen internationale studenten en medewerkers 
komen naar Twente, ook andersom! Er zijn veel 
contacten met universiteiten en bedrijven in het 
buitenland. We stimuleren je een deel van je studie in 
het buitenland door te brengen. Hierdoor groei je op 
professioneel en persoonlijk vlak, word je extra breed 
onderlegd en ontwikkel je je tot een global citizen.

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

ENIGE ‘ALL-IN’ CAMPUS VAN NEDERLAND
Jouw studietijd wordt onvergetelijk op onze 
schitterende campus, waar je kunt studeren, 
wonen, sporten en jezelf vermaken. Een ‘smart 
living lab’, waar mens en technologie het beste  
in elkaar naar boven halen.

WAT ONDERNEEM JIJ?
De UT stimuleert studenten om zich in 
te zetten voor een actief studentenleven. 
Op de campus en in Enschede bruist 
het van de activiteiten. Georganiseerd 
voor én door studenten. De bekendste 
initiatieven zijn de multidisciplinaire 
studententeams zoals Green Team 
Twente en Solar Team Twente waarbij 
studenten duurzame voertuigen bouwen 
om te strijden tegen teams van andere 
universiteiten wereldwijd. 
utwente.nl/studententeams
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12.903
TOTAAL AANTAL STUDENTEN

7.468
BACHELORSTUDENTEN

4.941
MASTERSTUDENTEN

4.148
INTERNATIONALE 

STUDENTEN

3.813
MEDEWERKERS

STUDENTEN & MEDEWERKERS
IN 2020
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ENSCHEDE, EEN ECHTE 
STUDENTENSTAD
Enschede is een stad van kennis en innovatie met naast de UT en high tech campus 
Kennispark Twente een hogeschool, conservatorium, popacademie, internationale school 
en kunstacademie. 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. In het centrum vind je een kleurrijke mix van grote 
en kleine winkels en meer dan zeventig cafés. En niet geheel onbelangrijk: de kamers in 
Enschede zijn in vergelijking met andere studentensteden ronduit betaalbaar!

VOOR SHOPAHOLICS 
In Enschede vind je de meest gevarieerde keuze aan winkels in  
Oost-Nederland. De straatmarkt trekt wekelijks veel bezoekers uit de 
regio en van over de Duitse grens. De binnenstad biedt een afwisselende 
mix van warenhuizen, boetieks en horeca. Je vindt er alles wat je nodig 
hebt op het gebied van mode, gadgets, interieur en lifestyle.
 
CHILL OUT
Midden in het centrum van de stad vind je de Oude Markt: het gezelligste 
plein van Nederland. Rondom de Grote Kerk bevinden zich diverse 
cafés, restaurants, bars en clubs. Tijdens warme zomerdagen worden 
de terrassen snel bezet door mensen die genieten van de zon en de 
drankjes. ‘s Avonds bieden de restaurants en bars een geweldige plek  
om gezellig met vrienden uit te gaan.

>159.000
INWONERS

>30%
STUDENTEN

>150
NATIONALITEITEN

3
BIOSCOPEN

25
SPORTVELDEN  
& TENNISBANEN

9
THEATERS
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TIM’S TOP 5  
IN ENSCHEDE: 
HIJ DEELT GRAAG ZIJN VIJF FAVORIETE PLEKKEN  
IN ENSCHEDE MET JOU.

01 DE PAKKERIJ
“Dé plek waar alle studentenverenigingen op dinsdag 
en donderdag samenkomen. Altijd gezellig!”

02 STUDENTENHUIZEN
“Een biertje in de zon op het dakterras, samen eten of 
met vrienden een film kijken: in de vele studentenhuizen 
vind je altijd gezelligheid.”

03 DE OUDE MARKT
“Op de Oude Markt zijn talloze leuke cafés en 
restaurants om lekker op het terras te zitten of  
een hapje te eten.”

04 DE CAMPUS
“Je komt natuurlijk op de campus om te studeren, 
maar vergeet veel gave evenementen niet, 
georganiseerd door de sport- en cultuurverenigingen.”

05 SPORTVELDEN
“Na een drukke dag studeren even helemaal losgaan  
en ontspannen met je favoriete sport.”

TIM MULDER

BACHELOR STUDENT TECHNICAL COMPUTER SCIENCE 
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WELKOM OP  
ONZE UNIEKE CAMPUS
Als student voel je je direct thuis binnen de hechte UT-gemeenschap op onze prachtige 
campus: een groene, dynamische leer-, leef- en werkomgeving van 146 hectare - 
ongeveer 200 voetbalvelden - met evenveel faciliteiten en activiteiten als een kleine stad. 
Hier komen meer dan 12.000 studenten en 3.800 wetenschappers en medewerkers, van 
maar liefst honderd nationaliteiten, de nieuwste kennis en technologieën inzetten voor 
een betere toekomst. En deze campus kan ook de jouwe zijn!

INSPIRERENDE COMMUNITY
Bij de Universiteit Twente willen we ervoor zorgen 
dat je jouw volledige potentieel bereikt, en we weten 
dat die groei niet alleen door studeren komt. Als je 
deel uitmaakt van onze inspirerende community 
zijn interdisciplinaire en interculturele contacten een 
onderdeel van jouw persoonlijke ontwikkeling. In de 
bruisende studentengemeenschap met meer dan 
honderd verenigingen – van sport, cultuur en studie 
tot sociaal en internationaal – haal jij het beste uit je 
studentenleven. En binnen onze relatief kleinschalige 
universiteit is een laagdrempelige benadering een 
belangrijke waarde. Wees dan ook niet verbaasd als 
een professor een praatje met je maakt – of je hem 
zelfs bij zijn voornaam mag aanspreken. 

VAN NANOLAB TOT STARBUCKS 
Een van de pareltjes van de Universiteit Twente is 
zonder meer onze campus. Je vindt er alles wat je 
nodig hebt om samen met anderen te leren, te werken 
en te ontspannen. Van bibliotheken en laboratoria 
tot fitnessfaciliteiten en sportvelden. Je kunt hier 
vrijwel elke denkbare sport beoefenen, zoals honkbal, 
beachvolleybal, boogschieten en zelfs zwerkbal.  
Of wat dacht je van het uitvoeren van experimenten in 
het robotics lab of het Nanolab van MESA+, een van de 
grootste onderzoeksinstituten ter wereld op het gebied 
van nanotechnologie? En één keer per jaar is de campus 
de finish van de grootste estafetteloop ter wereld;  
de ‘BATAVIERENRACE’, altijd gevolgd door het grootste 
studentenfeest van Europa dat de hele nacht doorgaat! 

 UTWENTE.NL/CAMPUS
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Ik studeer met veel plezier aan de Universiteit Twente. Met een leuke mix 

van studielocaties en uitgaansgelegenheden heeft de UT-campus veel te 

bieden. Het sportcentrum is ideaal voor wat beweging na een lange dag 

studeren. De verschillende studenten- en sportverenigingen organiseren 

ook veel leuke activiteiten. En op de grote campus vind je altijd wel een 

mooi stukje gras voor een picknick!

JULE BERGE 

BACHELOR STUDENT COMMUNICATION SCIENCE
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WELKOM OP 
ONZE UNIEKE CAMPUS
A DRIENERLOLAAN VELDEN
 DE PERFECTE LOCATIE VOOR VERSCHILLENDE FESTIVALS
B SPORTVELDEN
  VOETBAL, TENNIS, BASKETBAL, BOOGSCHIETEN,  

BOKSEN – KIES UIT MEER DAN 40 SPORTEN
C  CALSLAAN STUDENTENWONINGEN
  HEERLIJK WONEN OP DE ENIGE ‘AMERICAN-STYLE’  

CAMPUS VAN NEDERLAND
D BLOKHUTTEN EN BOERDERIJ BOSCH
  ACCOMMODATIE VOOR CAMPUSBEZOEKERS EN  

EEN PLEK VOOR PERSONEEL OM TE ONTSPANNEN
E  MATENWEG STUDENTENWONINGEN
  LIEVER EEN PIRAMIDE OF EEN MASTABA? DIT ZIJN  

ENKELE VAN DE 2.575 APPARTEMENTEN VAN DE CAMPUS

F  REELAAN WONINGEN
  60 APPARTEMENTEN VOOR MEDEWERKERS – NABIJ WINKELS,  

RESTAURANTS, FYSIOTHERAPEUTEN, ARTSEN EN MEER
G ATLETIEKBAAN
 VOOR TOPSPORTERS, AMATEURS EN TOESCHOUWERS
H KLIMWAND EN BINNENZWEMBAD
  ZWEMMEN, DUIKEN, SURFEN, KLIMMEN, FITNESS, ROEIEN,  

KARTEN EN MEER 
I DE BOULEVARD
  VAN SUBWAY TOT SUPERMARKT, VAN VESTINGBAR TOT STUDENT 

UNION EN INCUBASE
J DE VRIJHOF
 DÉ PLEK VOOR CULTUURSNUIVERS
K HOGEKAMPPLEIN
  BIJBAANTJE BIJ HET U-PARKHOTEL OF GA VOOR  

EEN HIGHTECHDOORBRAAK? 

C

H

V 

E

S

B

U

D

I

W

A

F

P

T
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3,000
STUDENTENAPPARTEMENTEN

40
SPORTVERENIGINGEN

146
OPPERVLAKTE

18
CULTURELE VERENIGINGEN

384
LABORATORIA

ONZE GROENE CAMPUS IN CIJFERS

HECTARE

M

R

J

O

G

L

Q

N

K

L  CUBICUS
   HOOFDKWARTIER VAN DE FACULTEIT BMS (BEHAVIOURAL,  

MANAGEMENT EN SOCIAL SCIENCES
M  HORST
  HOOFDKWARTIER VAN DE FACULTEIT ENGINEERING  

TECHNOLOGY (ET)
N  NANOLAB
 HET DOMEIN VAN MESA+, EEN WERELDLEIDER IN NANOTECH
O  CARRÉ
  HOOFDKWARTIER VAN DE FACULTEIT SCIENCE AND  

TECHNOLOGY (S&T)
P  TECHMED CENTRE EN DESIGNLAB
  INNOVATIEHUB VOOR TECHNISCHE GENEESKUNDE EN  

EEN CREATIEVE HOTSPOT
Q  ZUIDHORST, MEANDER, BUITENHORST
  GEBOUWEN VAN DE FACULTEIT TECHNISCHE 

NATUURWETENSCHAPPEN (TNW)

R  DE ACHTERHORST
  EEN GEWELDIGE PLEK VOOR EEN RUSTIGE EN  

RIJKE BIODIVERSITEIT
S  HOGEDRUKLAB
 UNIEK IN EUROPA, VOOR ONDERZOEK ONDER EXTREME DRUK
T  HET GANZENVELD
  NIET ALLEEN EEN MOOI VELD, MAAR OOK EEN PROFESSIONEEL 

AANGELEGD EVENEMENTENTERREIN
U  RAVELIJN EN CITADEL
  ONDERDEEL VAN BMS, WAAR TECHNISCHE EN SOCIALE  

WETENSCHAPPEN SAMENKOMEN
V  DE GALLERY
  KANTOREN EN FACILITEITEN VOOR BEDRIJVEN EN START-UPS,  

NAAST HET TOEKOMSTIGE ITC-GEBO
W  O&O PLEIN
  ‘ONDERWIJS- & ONDERZOEKSPLEIN, HÉT CENTRALE  

ONTMOETINGSPLEIN VOOR STUDENTEN EN MEDEWERKERS
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De Universiteit Twente heeft een speciaal onderwijsmodel, 

waarin projectgericht onderwijs centraal staat. Hierdoor 

kun je theoretische kennis meteen praktisch maken en 

blijft de theorie minder abstract. Naast deze onderwijsvorm 

spreekt ook de fijne leeromgeving mij erg aan. De sfeervolle 

campus met een breed scala aan mogelijkheden om het 

studentenleven te ontdekken, maakt studeren aan de  

UT superleuk.

BAS ZUTT

BACHELOR STUDENT 

ELECTRICAL ENGINEERING

Een belangrijk onderdeel van onderwijs is de interactie 

tijdens colleges: tussen student en docent, maar ook 

de studenten onderling. Meestal krijg je pas écht een 

‘aha-moment’ als je wordt uitgedaagd ter plekke na te 

denken. Bovendien creëert het een goede sfeer in de 

collegezaal en krijgen de ideëen van de studenten alle 

aandacht. Bron: www.utoday.nl

VICTORIA DASKALOVA

UNIVERSITAIR DOCENT RECHT, 

GOVERNANCE & TECHNOLOGIE

WAT GEEF 
IK MEE AAN 
STUDENTEN?

WAAROM STUDEREN 
AAN DE UT?

4 REDENEN OM  
TE STUDEREN 
AAN DE UT

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

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

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

04  Je ontwikkelt je tot een 
zelfstandige, ondernemende 
professional die altijd  
blijft leren en groeien.

14
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DAAG JEZELF UIT 
TIJDENS JE BACHELOR
Als je tot de top 10% van jouw opleiding hoort kun je, naast je bacheloropleiding, 
meedoen aan een honoursprogramma. Je volgt dan een zogeheten extracurriculair 
programma, waarin je leert om technologie, engineering en sociale wetenschappen 
te combineren. Zo kun je snel reageren op maatschappelijke vraagstukken.

Honger naar meer kennis?
Er zijn drie typen honoursprogramma’s:

BACHELOR HONOURSPROGRAMMA
Het honoursprogramma is een aanvulling én 
verbreding van je gewone bacheloropleiding. 
In ongeveer anderhalf jaar volg je één van de 
multidisciplinaire tracks, waarin je samenwerkt 
met studenten van andere studierichtingen. Ook 
krijg je intensieve begeleiding van wetenschappers 
uit verschillende disciplines. Het Bachelor 
Honoursprogramma start ieder jaar in februari  
en is toegankelijk voor alle bachelorstudenten.

EEN STAR- OF PLUSPROGRAMMA
Afhankelijk van welke studie je doet, kun je  
een aanvullend STAR- of PLUS-programma volgen: 

 ✔  STAR-programma – Studeer je Communication 
Science, International Business Administration, 
Industrial Design Engineering, Management, 
Society & Technology of Psychology, dan kun 
je extra modules volgen die je uitdagen aan een 
verdiepend project te werken.
	✔ 	PLUS-programma – Dit programma is beschik-
baar als je Technische Natuurkunde studeert.  
In het PLUS-programma verdiep je je in een 
specialistisch thema.
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Naalden worden veel gebruikt bij operaties, omdat ze de patiënt minimale 

pijn en weefselschade bezorgen. Met de ontwikkeling van slimme, flexibele, 

bestuurbare naalden brengen we deze minimaal-invasieve chirurgie naar 

een hoger niveau, onder meer doordat deze naalden op moeilijk bereikbare 

plekken in het lichaam kunnen komen. In de komende jaren hopen we deze 

naalden door te ontwikkelen en af te stemmen op een aantal selecte medische 

toepassingsgebieden waar ze extra veel impact kunnen hebben.

PROF.DR. SARTHAK MISRA

HOOGLERAAR BIJ HET DEPARTMENT OF BIOMECHANICAL ENGINEERING 

EN HOOFD VAN HET SURGICAL ROBOTICS LABORATORY
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ONS ONDERZOEK HEEFT  
IMPACT OP DE MAATSCHAPPIJ
Studeren aan de UT betekent studeren aan een jonge, ondernemende research 
universiteit. 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. Met slimme
materialen en slimme industrieën. Om zo onze snel veranderende wereld weerbaar 
en veerkrachtig te maken.

LEER VAN TOPWETENSCHAPPERS

De materiaalkunde speelt een centrale rol in de zoektocht naar betere 

mogelijkheden voor energieopslag. In het NanoLab van het MESA+ Instituut 

speur ik samen met andere wetenschappers en studenten naar technologische 

doorbraken door het op nanoschaal bestuderen en ontwerpen van nieuwe 

materialen. Eén zo’n doorbraak is de vastestofbatterij. In conventionele batterijen 

worden de twee polen, de anode en de cathode, verbonden door een vloeistof, 

het elektrolyt. Vervanging van de vloeistof door een vaste stof levert een 

hogere energiedichtheid op en meer vermogen. Dat komt onder meer doordat 

je in een vastestofbatterij geen koel- en beschermingsvoorzieningen nodig 

hebt, omdat de vaste stof niet kan lekken, onschadelijk is en ongevoelig voor 

oververhitting; je houdt dus meer ruimte over voor energieopslag.

Tot nu heeft technologie zich vooral gericht op de basisvorm van 

spraakherkenning: wát iemand zegt. Ik denk echter dat automatische 

spraakherkenning klaar is voor de volgende stap. Voor mij is de laag 

achter de woorden interessant, de emoties of mentale toestand van 

een spreker. Zitten beide sprekers op dezelfde golflengte? Wat is de 

betekenis van een bepaalde lach? Dat is belangrijke informatie, want in 

communicatie draait het allemaal om nuances. Over stiltes, een zucht, 

of een lach van een persoon. Mijn uiteindelijke doel is om een normaal 

gesprek te voeren met een machine. Alsof je met een mens praat.

PROF.DR.IR. MARK HUIJBEN

ADJUNCT HOOGLERAAR NANOMATERIALS FOR ENERGY CONVERSION AND STORAGE

DR KHIET TRUONG

UNIVERSITAIR DOCENT HUMAN MEDIA INTERACTION

17



Zoek je een plek om chill te studeren of hard 
aan je project te werken? Dan bieden de 
projectruimtes een uitkomst. Met printer en 
koffieautomaat altijd in de buurt!

PROJECTRUIMTES

WAT WORDT 
JOUW  
FAVORIETE 
STUDIEPLEK?
Studeren en werken aan projecten doe je lang niet 
altijd alleen op je studentenkamer of in een lokaal. 
Daarom vind je op veel plekken op de campus 
projectruimtes en flexibele studieplekken om  
even te gaan zitten.  

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
In het hart van de campus staat de universiteitsbibliotheek. 
Hier vind je wetenschappelijke collecties op alle 
onderwijs– en onderzoeksgebieden van de UT. Je kunt er 
in alle rust studeren, werken of vakliteratuur lezen.

 UTWENTE.NL/UB

18

http://utwente.nl/ub


Studeren neemt, naast andere activiteiten, veel van je tijd in 

beslag. Daarom is het belangrijk om een plekje te hebben 

waar jij het beste kunt leren voor een tentamen of werken 

aan een project. De UT biedt studenten veel mogelijkheden 

om hun eigen favoriete studieplekje te vinden. Persoonlijk 

vind ik de universiteitsbibliotheek, gelegen in de Vrijhof, de 

meest geschikte plek voor het halen van mijn studiepunten. 

Je hebt een openbare ruimte waar het altijd rustig is en 

je geconcentreerd kunt werken. Daarnaast kun je ook 

projectruimtes huren waar je kunt overleggen met elkaar als 

dat nodig is. Dit maakt de bieb mijn favoriete studieplek.

JULIAN WETS

BACHELOR STUDENT INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING
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Je studietijd draait niet alleen maar om studeren, je kan er ook voor kiezen om 

jezelf te ontwikkelen. Of het nou gaat om een nieuwe taal leren, een nieuwe 

sport beoefenen of het echte studentenleven ervaren, het kan allemaal. Je moet 

natuurlijk wel opletten dat het niet teveel wordt. Ik geniet zelf enorm van mijn 

studententijd maar moet me af en toe wel focussen op mijn studie. Gelukkig kan 

je er altijd voor kiezen om een avondje over te slaan om te studeren. Op die manier 

kun je een goede balans houden tussen je sociale leven en je studie. Gelukkig is er 

op de UT ook hulp om je te helpen met je verschillende keuzes.

SIMON VAN ELDIK 

BACHELOR’S STUDENT IN TECHNICAL COMPUTER SCIENCE
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 UTWENTE.NL/MAG/CAREERSERVICES

WAAR STA JIJ  
OVER VIJF JAAR?
Allerlei kleine keuzes die je als student maakt, kunnen van invloed zijn op  
je toekomst na het afstuderen. Bijvoorbeeld welk onderwerp je kiest voor  
je afstudeeropdracht en of je al dan niet in het buitenland gaat studeren.  
Ons Career Services team helpt bij het nadenken over je toekomst - zodat  
jouw carrière vliegend van start kan zodra je jouw diploma in handen hebt!

CARRIÈRE-ADVIES
VRAGEN OF TWIJFELS OVER JE CARRIÈRE? 

Je profiteert van ons grote, deskundige netwerk met 
studie- en studentenverenigingen, studentenorganisaties, 
faculteiten en alumni. We brengen je in contact met de 
juiste persoon, binnen of buiten de UT, die jou verder 
helpt met het plannen van jouw toekomst.

NUTTIGE WORKSHOPS
DOE MEE AAN HANDIGE WORKSHOPS EN ONTWIKKEL JOUW 
SOLLICITATIESKILLS 

 ✔ Personal branding
 ✔ LinkedIn tips & tricks
 ✔ Opstellen van je cv 
 ✔ Interviewvaardigheden
 ✔ Salarisonderhandelingen

THE CAREER SERVICES TOOLKIT

STUDIEKOMPAS
OVERWEEG JE OM TE STOPPEN OF TE SWITCHEN  
VAN OPLEIDING? 

Moet je van richting veranderen vanwege een negatief 
bindend studieadvies na jouw eerste studiejaar? Of 
vind je het lastig om een   master te kiezen? Ons team 
fungeert als jouw persoonlijk kompas. Via interviews, 
testen en oefeningen ontdek je al snel jouw interesses 
en capaciteiten. Samen met onze adviseurs bespreek je 
je resultaten: hands-on en persoonlijk.
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ZIJ GINGEN JE VOOR...

Wij hebben elkaar ontmoet op de UT. Tijdens het afstuderen voor onze bachelor hebben  

we samen een pitchvideo en Kickstarter crowdfundingcampagne opgezet voor Homey: een 

apparaat waarmee je via een app alle elektrische apparaten in huis kunt bedienen, van je 

koffiezetapparaat tot je televisie. Mede dankzij goede begeleiding van de UT en met de hulp 

van diverse startupnetwerken hebben we een stevige basis voor Homey kunnen leggen. 

We zijn al een paar jaar verder sinds ons afstuderen en ons bedrijf groeit als kool.

EMILE NIJSSEN & STEFAN WITKAMP, ALUMNI CREATIVE TECHNOLOGY

WERKEN NU ALS: CREATIVE DIRECTOR EN COMMERCIAL DIRECTOR 

BIJ HUN EIGEN BEDRIJF ATHOM B.V. 

UT-alumni komen overal ter wereld terecht na hun afstuderen. Van Berlijn tot  
aan Beijing en van Jakarta tot aan San Francisco. Inmiddels zijn er meer dan 
51.000 alumni werkzaam in de wetenschap, bedrijfsleven of overheden.

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
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WAT IS EEN ALUMNUS?
Je bent een alumnus of alumna als je succesvol  
een academische opleiding hebt afgerond zoals een:

 ✔  Bachelor- of masteropleiding
 ✔ PhD- of PDEng positie

Alumni is meervoud voor:
 ✔ Alumna (vrouw)
 ✔ Alumnus (man)

DIGITAL EXPERT C 
BIJ LANDELIJKE EENHEID (HIGHTECH CRIME UNIT) VAN  
DE NEDERLANDSE POLITIE

“Tijdens mijn bachelor Technical Computer Science deed ik 
de minor Rechten. Daarna heb ik mijn afstudeerproject bij 
de Nationale Politie in Driebergen gedaan. Hierbij hield ik me 
bezig met inbreuk op intellectueel eigendom. Ik werkte aan 
een dossierstudie en ontdekte wat criminelen ondernemen, 
welke doelen ze hebben en hoe we dat in een model kunnen 
zetten om manieren te vinden om te voorkomen dat ze die 
doelen bereiken. Dit project vond ik zo leuk, dat ik een master 
in Computer Science wilde doen, met als specialisatie Cyber 
Security. Tegenwoordig werk ik in het High Tech Crime Team 
en het is nog steeds erg gaaf. Ik ben blij dat ik destijds de 
juiste specialisatie heb gekozen.”

Jarmo van Lenthe, alumnus Technical Computer Science

PROMOVENDUS 
BIJ DE STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE 
(FOM) EN DE UT

“Ik werk als promovendus bij het FOM. Dit is een stichting 
met als doel fundamenteel onderzoek in de natuurkunde te 
bevorderen. Als promovendus zit ik in een onderzoeksgroep 
van de Universiteit Twente en werk ik geregeld in het 
NanoLab. Ik onderzoek de interactie tussen magnetisme en 
een speciaal type geleiding, dat te vinden is in de zogeheten 
‘topologische isolatoren’. Tijdens mijn opleiding Technische 
Natuurkunde heb ik hiervoor de basis gelegd, die ik nu in de 
praktijk kan brengen.”

Denise Leusink, alumna Technische Natuurkunde

COMBUSTION ENGINEER 
BIJ OPRA TURBINES

“In mijn werk gebruik ik continu wat ik op de UT heb 
geleerd. Ik ben in 2013 afgestudeerd en werk nu als 
Combustion Engineer bij OPRA Turbines, een bedrijf 
dat grote gasturbines bouwt die energie opwekken 
voor gasvelden, olieplatforms, industriële locaties 
- en de Olympische Winterspelen van 2014. Het is 
mijn taak om ervoor te zorgen dat het technisch 
haalbaar is om de brandstof van onze klanten te 
verbranden. Geen twee dagen zijn hetzelfde. Ik ben 
verantwoordelijk voor de technische ondersteuning 
van de verkoopafdeling, het maken van CFD-modellen 
(Computation Fluid Dynamics, of het simuleren van 
stromingen met behulp van een computer), en het 
testen van brandstoffen in ons verbrandingslab of 
in een gasturbine. Mijn ambitie is om bij te dragen 
aan spannende, innovatieve technologie. Alle theorie 
van mijn opleiding komt terug in mijn werk, maar de 
praktische vaardigheden die je bij de UT leert zijn nog 
belangrijker, zoals probleemoplossend denken en 
projectmatig werken. Mechanical Engineering aan  
de UT geeft je een uitstekende basis. Na je afstuderen 
ben je volledig gekwalificeerd en voorbereid voor  
de arbeidsmarkt.”

Thijs Bouten, alumnus Mechanical Engineering

GROUP CONTROLLER  
BIJ ENTORIA ENERGY

“Ons bedrijf faciliteert investeringen in duurzame 
energie. Mijn studie heeft me, zowel in theorie als in 
de praktijk, heel goed geholpen bij de inhoud van mijn 
werk. Mijn succes is sterk gedreven door de balans 
tussen theorie en praktijk, die ik tijdens het combineren 
van mijn studie met mijn buitenschoolse werk heb leren 
bepalen. Het is geweldig om een ondernemer te zijn.  
Zo ben ik net terug van vergaderingen met de 
overheid in Laos en in Oekraïne zijn we gestart met 
het ontwerpen van software en hebben we diverse 
uitnodigingen van industriepartners, investeerders en 
ontwikkelaars. De internationale Universiteit Twente is 
een goede basis voor mijn carrière geweest.”

Vincent Bakker, alumnus Industrial Engineering  
& Management

 UTWENTE.NL/EN/ALUMNI
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WAAR GA  
JE WONEN?
Als je gaat studeren, kun je thuis blijven wonen of op  
kamers te gaan! Waar kies jij voor?

OP DE CAMPUS OF IN DE STAD
Als je wilt verhuizen, sta je voor de keuze: ga je op de campus 
of in de stad wonen? Jij bepaalt wat bij je past! Op de campus 
zijn de woongroepen meestal wat groter dan in de stad. Soms 
woon je samen met achttien personen, maar er zijn ook genoeg 
groepen van vijf of zes mensen. In de stad woon je meestal 
samen met twee tot zes personen. Je kunt er ook voor kiezen 
om op jezelf te wonen in een eigen appartement of zelfstandige 
kamer, zowel op de campus als in de stad. Wat je ook kiest: de 
gemiddelde huurprijs ligt in Enschede nog altijd lager dan het 
landelijke gemiddelde!

BEGIN JE ZOEKTOCHT OP TIJD
Elk jaar verwelkomt de UT ruim 4000 nieuwe studenten. Je bent 
dus niet de enige die op zoek is naar een studentenkamer! 
Gezien het landelijke woningtekort, adviseren we je om op tijd 
te beginnen met je zoektocht. Je kunt bijvoorbeeld een kamer 
zoeken op roomspot.nl. Kijk op onze website (Engels) voor meer 
tips en tricks voor het vinden van een studentenkamer.

 UTWENTE.NL/MAG/HOUSING
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Ik woon in Hotel Gassner, een ontzettend gezellig studentenhuis, slechts 

één minuut lopen van de Oude Markt! Ik woon daar met 4 mannen en 

2 vrouwen. We zien elkaar veel, thuis én buitenshuis. Van samen eten, 

studeren en films kijken tot drankjes doen in stad of een weekendje weg. 

Door die gezelligheid voelde ik me meteen thuis in Enschede!

ROSANNE DE JONG 
BACHELOR STUDENT CREATIVE TECHNOLOGY 

25



WORK OUT!
DE UT EN SPORT GAAN HAND IN HAND

Behalve je brein, train je ook je lichaam op onze campus! 
Het aanbod is enorm als je wilt sporten of lekker bewegen. 
Is teamsport jouw ding? Veel verenigingen willen je graag in 
hun team hebben. Liever in je eentje sporten? Wat dacht je 
van klimmen, fitness of zwemmen? 

VAN ATLETIEK TOT WATERPOLO
De UT en sport gaan hand in hand. Er zijn meer dan veertig
sportclubs en geweldige voetbal-, hockey- en tennisvelden. 
Van muurklimmen tot survival, van voetbal tot waterpolo en van 
basketbal tot biljart, het wordt lastig kiezen. In het sportcentrum 
vind je onder meer een compleet fitnesscentrum en een 
overdekt zwembad. Buiten kun je je bijvoorbeeld uitleven op de 
tennisbanen, in het buitenzwembad, op de renbaan en op onze 
veelzijdige multisportvelden. Jouw (nieuwe) favoriete sport zit er 
sowieso bij. 

COOLE CURSUSSEN EN GROEPSLESSEN
Nieuwsgierig naar tai chi, yoga of meditatie? Doe dan mee met 
de groepslessen, een leuke manier om actief te worden met je 
vrienden! De lessen zijn er in allerlei categorieën, probeer eens 
body balance, pilates, spinning of Zumba!

JOUW TOEGANGSKAART 
TOT SPORT EN CULTUUR
BEN JE EEN ACTIEVE SPORTER OF 
WEKELIJKS TE VINDEN IN THEATER OF 
BIOSCOOP?

Koop dan de UnionCard. Je schaft 
‘m aan voor € 60,- per jaar (€ 50,- 
als je ‘m bestelt voor 15 oktober). 
Met de UnionCard profiteer je van 
allerlei extra’s, zoals gratis zwemmen 
in Enschede en gratis gebruik van 
popstudio’s. Ook is het een goede 
manier om in contact te komen  
met medestudenten! 
su.utwente.nl
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Ik vind het heerlijk om na een lange dag colleges mijn hoofd leeg te maken 

door te sporten. Gelukkig heb je daar op de UT genoeg mogelijkheden 

voor. Zelf zit ik bij de zwemvereniging – ZPV Piranha – omdat ik al van jongs 

af aan wedstrijden zwem. Net als bij alle andere sportverenigingen hier is 

iedereen welkom, je hoeft niet eerder aan zwemmen gedaan te hebben – 

alhoewel een zwemdiploma wel handig is. Wil je liever waterpoloën, duiken of 

reddingszwemmen, dat kan ook bij Piranha. En het is er gewoon heel gezellig, 

met een fijne ontspannen sfeer.

ANNE KRAAI

BACHELOR STUDENT TECHNISCHE NATUURKUNDE

 UTWENTE.NL/SPORT
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Naast mijn studie CreaTe wil ik graag mijn horizon 

verbreden en ontdekken wat de UT te bieden 

heeft. Sport is niet echt mijn ding, maar culturele 

activiteiten wel. Nu leer ik piano spelen, volg 

ik een workshop Creatief Lassen en zit ik ook 

bij Pro Deo, de improvisatietheatervereniging. 

Dat is wat ik leukst vind aan de campus: zoveel 

mogelijkheden om je te ontwikkelen!

MARÍA COBO MUÑOZ

BACHELOR STUDENT CREATIVE TECHNOLOGY
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 UTWENTE.NL/CULTUUR

Voorstellingen, lezingen, concerten, cabaret, dansvoorstellingen, exposities 
en creatieve cursussen. Cultuur neemt een belangrijke plek in op de campus. 
Kijken, luisteren of zelf op het podium staan. 

EXPRESS 
YOURSELF!

VERRASSENDE VERENIGINGEN EN CURSUSSEN
Wil je je creativiteit prikkelen of ontwikkelen? Sluit je aan bij een van de achttien 
cultuurverenigingen. Ga voor cabaret, ballet, salsa of fotografie. Er zijn meerdere 
orkesten en er is ook een jongleer- en spelletjesvereniging! Het hele jaar door kun je 
aansluiten. Of schrijf je in voor één van onze vele, creatieve cursussen, zoals lassen, 
sieraden maken van afval of tekenen. 

VRIJHOF
Het gebouw op de campus dat kunst en cultuur ademt is de Vrijhof. Hier vind je de 
universiteitsbibliotheek, theater- en vergaderzalen, het Theatercafé, oefenruimtes voor 
piano- en popmuziek, werkplaatsen, een balletstudio, expositieruimtes en meer.

DRESS UP YOUR ROOM
Je kunt gratis schilderijen, zeefdrukken en foto’s lenen bij de kunstuitleen. Er zijn meer 
dan achthonderd werken in omloop.
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WANNEER JE  
HULP NODIG HEBT
Af en toe heb je het nodig: een duwtje in de rug om je te helpen je 
studie succesvol te doorlopen. Als jij persoonlijke omstandigheden hebt 
of andere problemen ervaart die effect hebben op jouw persoonlijke 
situatie en leerprestaties, praat dan met onze adviseurs en begeleiders.

JOUW STUDIEADVISEUR
Wanneer je start als student aan de UT, is je studieadviseur jouw 
eerste contactpersoon. Hij of zij volgt jouw voortgang en helpt bij het 
ontwikkelen van je academische en studiegerelateerde zaken, zoals 
studiekeuzes, planning en afrondingstaken. 

STUDENT AFFAIRS, COACHING EN COUNSELLING 
Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of een handicap 
jouw studievoortgang? De begeleiders van Student Affairs, Coaching en 
Counselling (SACC) helpen je een geschikte vorm van ondersteuning te 
vinden. Bij mentale klachten zoals somberheid, heimwee, problemen met 
ouders, een relatie of medestudenten, of twijfels aan je studiekeuze, kun je 
kosteloos onze studentenpsychologen inschakelen.

Raadpleeg de career counsellor bij twijfel aan je studiekeuze en als je 
overweegt te stoppen of over te stappen naar een andere studie.  
Bij het kiezen van een master kun je de career counsellor inschakelen. 
Bij de studentendecanen van SACC kun je ook terecht met vragen over jouw 
rechten en plichten, studiefinanciering en financiële ondersteuning, coaching 
en studiefaciliteiten.

TRAININGEN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Ervaar je stress, uitstelgedrag, tentamenvrees of vind je het lastig om 
grenzen te stellen? Volg bijvoorbeeld een mindfulness of zelfmanagement 
training. Het helpt je steviger in je schoenen te staan! 

 UTWENTE.NL/MAG/SACC
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JE VOLGT MODULES
Je bacheloropleiding duurt drie jaar. Ieder jaar volg  
je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de 
opleiding dus twaalf modules af. In elke module 
behandel je een actueel thema uit de samenleving  
of het bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle 
onderdelen van je studie samen: theorievakken  
en practica, onderzoek en het ontwerpen van 
oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel 
is het teamproject, waarin je de opgedane kennis
toepast op een actuele uitdaging en met mede-
studenten een werkbare oplossing ontwerpt. 

STUDIEPUNTEN, HOE WERKT HET?
Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. 
Ook wel EC(s) genoemd. De afkorting EC is afgeleid van 
het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je 
opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén studiepunt 
staat voor 28 uur werk, elk jaar moet je zestig punten 
behalen. Voor elk(e)opdracht of tentamen waarvoor je 
een voldoende haalt krijg je studiepunten.

BINDEND STUDIEADVIES
Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek  
te krijgen, daarom hanteren we het principe van een 
Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten 
ontvangen hun BSA aan het einde van het eerste 
studiejaar. Je krijgt een positief advies als je in dit 
eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald en 
aan de eventuele opleidingsspecifieke voorwaarden 
hebt voldaan. Een negatief advies is bindend en 
betekent dat je met de opleiding moet stoppen  
en je drie opvolgende jaren niet kunt herinschrijven 
voor de opleiding. Onder bepaalde omstandigheden 
kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een 
positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende 
vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit,  
of jouw studieadvies uitstellen tot in het tweede 
studiejaar vanwege persoonlijke omstandigheden. 
Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals  
ziekte of problemen jouw studieprestaties? SACC  
helpt je verder.

VAN TWIJFEL NAAR AANMELDING
Van je studiekeuze hangt veel af. Neem daarom de  
tijd om te ontdekken welke opleiding en universiteit 
het allerbeste bij je passen. Hulp nodig? Volg dan  
het stappenplan!

 UTWENTE.NL/MAG/STAPPENPLAN

VOOR HET EERST  
NAAR DE UNIVERSITEIT
Als je eerstejaarsstudent bent, komen er veel nieuwe dingen 
op je af. We leggen alvast het één en ander uit.

NATIONALITEIT COLLEGEGELD  
PER JAAR

UCT-STUDENTEN

EU/EEA € 2.209 € 4.418

NIET-EU/EEA € 9.500 of 12.750* € 13.084

LET OP: De vermelde bedragen voor het collegegeld horen 
bij het collegejaar 2022/2023. Op het moment van drukken 
van deze brochure waren de bedragen voor het collegejaar 
2023/2024 nog niet bekend. Deze worden jaarlijks aangepast 
door de Nederlandse overheid. Het is daarom mogelijk dat de 
wettelijke bedragen voor collegegeld momenteel verschillen. 
Bekijk de meest recente informatie over het collegegeld op:

 UTWENTE.NL/COLLEGEGELD

COLLEGEGELD 2023-2024
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Toen ik voor het eerst naar de universiteit ging, kwamen er 

in een keer heel veel nieuwe dingen op mij af. Dit was erg 

overweldigend, maar ik merkte al snel dat iedereen erg aardig 

was. Er was altijd wel iemand in de buurt die wilde helpen of 

vragen wou beantwoorden. Ik voelde me daarom al snel thuis 

en welkom overal waar ik kwam.  

VERA OTTENS

BACHELOR STUDENT CHEMICAL SCIENCE & ENGINEERING
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TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL NT NG EM CM

ADVANCED TECHNOLOGY ✔ WIB + NA + SCHEI WIB + NA + SCHEI WIB + NA + SCHEI

APPLIED MATHEMATICS ✔ WIB WIB WIB

BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE ✔ WIB + NA WIB + NA + SCHEI WIB + NA + SCHEI

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY ✔ WIB WIB WIB

CHEMICAL SCIENCE & ENGINEERING ✔ WIB + NA WIB + NA + SCHEI WIB + NA + SCHEI

CIVIL ENGINEERING ✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA 

COMMUNICATION SCIENCE ✔ ✔ ✔ ✔

CREATIVE TECHNOLOGY ✔ ✔ ✔ ✔

ELECTRICAL ENGINEERING ✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA 

GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN ✔ ✔ ✔ ✔

INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING ✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA

INDUSTRIAL ENGINEERING & MANAGEMENT ✔ WIB WIB WIB

INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION ✔ ✔ ✔ WIA OF WIB

MANAGEMENT, SOCIETY & TECHNOLOGY ✔ ✔ ✔ ✔

MECHANICAL ENGINEERING (UT) ✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA

MECHANICAL ENGINEERING (VU) ✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA

PSYCHOLOGY ✔ ✔ ✔ ✔

TECHNICAL COMPUTER SCIENCE ✔ WIB WIB WIB

TECHNISCHE GENEESKUNDE BIO WIB + NA ✘ ✘

TECHNISCHE NATUURKUNDE ✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA

UNIVERSITY COLLEGE TWENTE (ATLAS) ✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA 

VWO-PROFIELEN: NT = NATUUR & TECHNIEK, NG = NATUUR & GEZONDHEID, EM = ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ, CM = CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
VAKKEN: BIO = BIOLOGIE, NA = NATUURKUNDE, SCHEI = SCHEIKUNDE, WIA = WISKUNDE A, WIB = WISKUNDE B

 UTWENTE.NL/MAG/BACHELOR

OVERZICHT

BACHELOR OF SCIENCE 
OPLEIDINGEN
De Universiteit Twente wordt steeds internationaler. Door jou Engelstalig 
onderwijs te geven, bereiden we je voor op een steeds internationaler wordende 
samenleving en vergroot je jouw kansen op carrièremogelijkheden wereldwijd.  
Je kunt kiezen uit zestien Engels- en vier Nederlandstalige bacheloropleidingen.
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WIST JIJ DAT  
DE UNIVERSITEIT 
TWENTE... 

 ✔  Op een prachtige uitgestrekte campus ligt  
– DE ENIGE PARKACHTIGE CAMPUS van 
Nederland?

 ✔  Eén van de veertien Nederlandse universiteiten 
is, ERKEND EN GEFINANCIERD DOOR DE 
NEDERLANDSE OVERHEID?

 ✔  Beschikt over een internetverbinding van  
1 Gigabit per seconde en een CAMPUSBREED 
WIFI NETWERK?

 ✔  In het oosten van Nederland ligt, dicht bij  
de Duitse grens, in het HART VAN EUROPA?

 ✔  DE THUISBASIS IS VAN MESA+, een van  
‘s werelds grootste onderzoeksinstituten  
in nanotechnologie?

 ✔  Volgens een onafhankelijke ranking de MEEST 
ONDERNEMENDE UNIVERSITEIT van Nederland is?

 ✔  Eén van de oprichters is van het Europese 
consortium van INNOVATIEVE UNIVERSITEITEN 
(www.eciu.org)?

 ✔  STERKE BANDEN HEEFT MET UNIVERSITEITEN in 
Duitsland, Brazilië, Mexico, Australië, China, 
Indonesië, India, en andere landen?

 ✔  De finish is van de grootste estafetteloop ter 
wereld, de ‘BATAVIERENRACE’, dat jaarlijks wordt 
afgesloten met het grootste studentenfeest van 
de Benelux?
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ADVANCED  
TECHNOLOGY
Ben jij geïnteresseerd in verschillende aspecten van wetenschap en techniek? 
Wil je je niet uitsluitend op één discipline richten, maar juist je eigen weg vinden 
in een diversiteit aan vakgebieden? Kies dan voor onze driejarige Engelstalige 
bacheloropleiding Advanced Technology. In deze bachelor komen uiteenlopende 
disciplines samen.

WAAROM ADVANCED TECHNOLOGY? 
Advanced Technology is de meest veelzijdige technische bachelor in Nederland. 
Je raakt thuis in de elektrotechniek, technische wiskunde, procestechnologie en 
werktuigbouwkunde, maar ook nanotechnologie, robotica en mechatronica, big data, 
energie en duurzame technologie. De slogan van Advanced Technology is niet voor 
niets: “explore and develop your science and engineering talents”. Doordat je de taal 
kent van elk van deze disciplines, kun jij een multidisciplinair project van begin tot eind 
afronden of leiden, in plaats van één schakeltje te realiseren en het dan door te geven 
aan de volgende specialist. De sfeer op de opleiding is prettig en informeel en je wordt 
als student intensief begeleid. 

NA DEZE BACHELOR
Waar je uiteindelijk gaat werken hangt af van de master die je kiest. Sommige van 
onze alumni werken als onderzoeker op een universiteit, process engineer, software 
engineer, R&D wetenschapper of mechanical engineer – onder andere in Twente, de 
snelst groeiende industriële regio van Nederland. Doordat je tijdens deze bachelor ook 
je leidinggevende kwaliteiten ontwikkelt, kun je terechtkomen op een consultancy- of 
managementpositie, of een eigen bedrijf starten. Mogelijkheden genoeg!

MEEST GEKOZEN MASTERS
Applied Physics • Applied Mathematics • Biomedical Engineering •  
Business Administration • Chemical Science & Engineering • Computer Science •  
Electrical Engineering • Interaction Technology • Industrial Engineering & 
Management • Mechanical Engineering • Nanotechnology • Robotics  
• Spatial Engineering • Sustainable Energy Technology • en meer...

 UTWENTE.NL/MAG/AT

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔
WIB + NA  
+ SCHEI

WIB + NA  
+ SCHEI

WIB + NA  
+ SCHEI

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

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

VERPLICHTE DEELNAME AAN EEN VAN ONZE 
MATCHINGSDAGEN (KIJK OP ONZE WEBSITE  
VOOR MEER INFORMATIE)

ADVANCED TECHNOLOGY IS 
EEN STUDIE VOOR STUDENTEN 
DIE NIEUWSGIERIG ZIJN NAAR 
MEER DAN ÉÉN ASPECT VAN 
TECHNOLOGIE, DAARDOOR 
LEER JE PROBLEMEN OP TE 
LOSSEN VANUIT MEERDERE 
INVALSHOEKEN.
 

JASMIJN OUDE NIJHUIS
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APPLIED  
MATHEMATICS
Overal waar wordt gerekend en gemodelleerd, speelt wiskunde een doorslaggevende rol. 
Tijdens de bacheloropleiding Applied Mathematics leer je met behulp van wiskundige 
inzichten praktische problemen oplossen. Zoals: hoe kunnen we ziekenhuisvoorzieningen 
en -personeel op een efficiënte manier plannen? Hoe maak je het systeem van zonne- en 
windenergie betrouwbaar, of hoe kun je medische beeldvorming gebruiken om bepaalde 
ziekten op te sporen en hun gedrag te voorspellen? 

WAAROM APPLIED MATHEMATICS?
Maatschappelijke impact is een kernwaarde van de UT en ook in deze opleiding 
merk je dat. Je krijgt alle wiskundige theorie en vaardigheden die je mag verwachten, 
terwijl we ook stevig inzetten op praktische toepassing. Je leert hoe je gebruikmaakt 
van wiskundige instrumenten in de techniek, de medische wereld, het bank- en 
verzekeringswezen, het milieu en het verkeer. Door praktijkproblemen te vereenvoudigen 
en er een wiskundig model voor te ontwerpen, heb je een tool die je gebruikt om situaties 
te simuleren en om de meest optimale keuzes te maken.  Als geen ander kun jij straks 
ingewikkelde, veelzijdige vraagstukken uit de echte wereld terugbrengen tot hun 
wiskundige essentie, en de inzichten gebruiken om praktische oplossingen voor deze 
problemen aan te dragen.

LEER OVER GRENZEN HEENWERKEN 
Na je afstuderen zul je veelal werken in een team van professionals, elk met hun eigen 
onderscheidende vaardigheden, in een internationale omgeving. Tijdens je studie werk je 
letterlijk en figuurlijk over grenzen heen, zodat je voorbereid bent op een baan binnen die 
multidisciplinaire projectteams. Wil je nóg meer uitdaging? Dan kun je een dubbelstudie 
doen, waarbij je Applied Mathematics combineert met Applied Physics of Technical 
Computer Science. 

NA DEZE BACHELOR
Als wiskundig ingenieur kun je abstract naar een probleem kijken. Daardoor 
ben  jij, ongeacht binnen welk vakgebied het probleem zich voordoet, in staat de 
gemeenschappelijke deler te zien van wat totaal verschillende problemen lijken.  
Na je studie kun je dan ook overal ter wereld in allerlei vakgebieden aan de slag:  
bij technologische bedrijven, bij de overheid, bij banken en verzekeraars, of in het 
onderwijs of onderzoek. Er zijn bijna geen bedrijven wereldwijd die geen profijt zullen 
hebben van de vaardigheden van een wiskundige.
 
MEEST GEKOZEN MASTERS
Applied Mathematics • Science Education & Communication • Sustainable Energy Technology  UTWENTE.NL/MAG/AM

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB WIB WIB

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

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

IK VIND HET LEUK DAT DE 
TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN 
APPLIED MATHEMATICS 
EINDELOOS EN GERICHT 
OP DE ECHTE WERELD 
ZIJN. MODELLEREN KAN 
BIJVOORBEELD WORDEN 
TOEGEPAST OP HET 
BANKWEZEN, HET MILIEU  
OF DE GEZONDHEIDSZORG.
 

ANOUK BEURSGENS
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Aan welke eisen moet kunstmatig (bio)materiaal voldoen om goed in het 
lichaam te functioneren? Hoe ontwerp je een kunstnier? Hoe nauwkeurig zijn 
beeldvormende technieken, zoals optica, ultrageluid (echo) en röntgenstraling?  
In deze Nederlandstalige bachelor Biomedische Technologie leer jij om 
jouw kennis van natuurkunde, wiskunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, 
elektrotechniek, biologie en geneeskunde te vertalen naar nieuwe, technologische 
toepassingen voor de medische zorg. 

WAAROM BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE?
De rol van technologie in de gezondheidszorg groeit sterk. En daarmee ook de 
vraag naar ingenieurs die met hun medische kennis oplossingsgerichte technologie 
kunnen ontwerpen. Deze opleiding bereidt je daarop voor. Wiskunde is de taal van de 
ingenieurs en daarom bij BMT een belangrijk onderdeel. Je leert klinische problemen 
en complexe uitdagingen in de zorgsector te onderzoeken en jouw inzichten om te 
zetten in concrete, uitvoerbare technische innovaties. Met je brede blik ben je als  
geen ander in staat om verschillende disciplines samen te brengen.

ONTWIKKEL JE IN DE ALLERNIEUWSTE LABS
De ontwikkeling van technisch-medische innovaties is één van de speerpunten  
vande Universiteit Twente. In het Technical Medical Centre - ons internationaal 
toonaangevend onderzoeks- en innovatiecentrum - werken studenten, onderzoekers, 
medici en externe partners samen aan innovaties voor de gezondheidszorg. Als student 
Biomedische Technologie ben je hier onderdeel van en ontwikkel je jezelf in deze 
inspirerende omgeving. 

NA DEZE BACHELOR
In en rondom de gezondheidszorg is steeds meer vraag naar academisch geschoolde 
professionals die medische kennis combineren met technologische expertise. Met je 
bachelordiploma kun je doorstromen naar onze tweejarige Engelstalige master-
opleiding Biomedical Engineering. Als biomedisch technoloog heb je zeer brede en 
uitdagende carrièremogelijkheden. Met jouw expertise kun je aan de slag in de wereld 
van wetenschap en onderzoek, ontwikkel je nieuwe applicaties, adviseer je over de 
aanschaf en het gebruik van medische apparatuur bij een zorginstelling of geef je als 
consultant advies over de ontwikkeling van nieuwe medische technologie. 

MEEST GEKOZEN MASTER
Biomedical Engineering

BIOMEDISCHE 
TECHNOLOGIE

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB + NA WIB + NA  
+ SCHEI

WIB + NA  
+ SCHEI

AANBEVOLEN: BIOLOGIE

BACHELOR, VOLTIJD, NEDERLANDS

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

MET DE KENNIS DIE JE 
OP HET GEBIED VAN 
WISKUNDE, NATUURKUNDE, 
WERKTUIGBOUWKUNDE EN 
GENEESKUNDE OPDOET, KUN 
JE EEN GROTE BIJDRAGE 
LEVEREN AAN TECHNOLOGISCH-
INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN 
IN DE MEDISCHE ZORG, 
ZOALS ORGANEN OP CHIPS, 
REVALIDATIEROBOTS  
EN PROTHESES.
 

FENNA HEIJBROEK

 UTWENTE.NL/MAG/BMT
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BUSINESS INFORMATION 
TECHNOLOGY
Tijdens de driejarige Engelstalige bacheloropleiding Business Information 
Technology leer je hoe bedrijven tegenwoordig het slimst de groeiende 
mogelijkheden van digitalisering, big data, Internet of Things, machine learning 
en artificial intelligence kunnen inzetten. Hoe voorkom je dat je met dure 
automatisering uiteindelijk de plank misslaat, of dat je een lappendeken van 
systemen en IT-oplossingen krijgt waarin medewerkers door de bomen het bos niet 
meer zien? Jij weet straks hoe de strategie en de vele eisen binnen een bedrijf naar 
passende, toekomstgerichte IT-oplossingen te vertalen. 

WAAROM BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY?
Deze multidisciplinaire studie leidt je op tot bruggenbouwer tussen de manager en 
de IT-specialist. Je ontwerpt informatiesystemen voor bedrijfskundige doeleinden. 
Daarnaast weet je processen slimmer en gebruiksvriendelijker in te richten om zo 
complexe automatiseringsproblemen in grote organisaties op te lossen. Je raakt thuis 
in bedrijfskunde en je wordt IT-deskundige.

LEER VAN TOPONDERZOEKERS 
De sfeer is open en informeel met volop ruimte voor persoonlijke aandacht. 
Lesmaterialen en projecten zijn internationaal georiënteerd en bijna de helft van  
onze studenten is internationaal. Je docenten zijn toponderzoekers op terreinen als 
Data Science, Enterprise Architecture, Design Science, Supply Chain Management en 
Smart Industry. Tegelijkertijd zetten we stevig in op praktische toepassing met veel 
teamprojecten in en uit het bedrijfsleven en andere organisaties.

NA JE BACHELOR
Jij kunt straks de visie, strategie en werkwijze van bedrijven doorvertalen naar systeemeisen 
en prestatieverbeterende IT-architectuur. Je komt veelal te werken in een functie waarin 
je mensen, bijvoorbeeld managers of gebruikers van systemen, en IT samenbrengt. 
Dat kan in vrijwel alle sectoren: van overheid tot gezondheidszorg, van bouw tot de 
financiële sector etc. Je bent zeer gewild op de arbeidsmarkt, zeker als je na de bachelor 
de masteropleiding Business Information Technology voltooit.

MEEST GEKOZEN MASTERS
Business Information Technology • Computer Science • Business Administration 
• Interaction Technology

IK WIL DE KLOOF  
TUSSEN MANAGEMENT  
EN IT OVERBRUGGEN.
 

VICTORIA LAPSHYNA

 UTWENTE.NL/MAG/BIT

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB WIB WIB

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS
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CHEMICAL SCIENCE  
& ENGINEERING
Hoe sla je elektrische energie het meest efficiënt op? Als je CO

2
 al grotendeels  

in de schoorsteen wilt kunnen filteren, hoe moet zo’n filter er dan uitzien?  
Welke samenstelling heeft een materiaal dat supergeleidend is bij een relatief 
hoge temperatuur en hoe maak je dat? Tijdens de driejarige Engelstalige bachelor 
Chemical Science & Engineering leer je nieuwe, duurzame processen, materialen 
en toepassingen begrijpen, ontwerpen en ontwikkelen, met de chemie als startpunt. 

WAAROM CHEMICAL SCIENCE & ENGINEERING?
Scheikundig ingenieurs houden zich bezig met alle mogelijke uitdagingen, van de
ontwikkeling van minuscule chemische structuren – zo klein dat ze op een chip
passen – tot het onderhouden, verbeteren of ontwerpen van reusachtige reactoren of
installaties. Deze opleiding bereidt jou voor op die brede, fascinerende praktijk, met 
vakken variërend van (bio)-organische chemie tot het ontwerp van nieuwe materialen en 
de dynamiek van grootschalige chemische processen. Bovendien leer je om chemisch-
technologische vraagstukken op te lossen met behulp van wiskunde. En dat alles in een 
kleinschalige opleiding met een uitstekende sfeer.

JIJ BEHOORT TOT DE NIEUWE GENERATIE CHEMICI
Je gaat samenwerken met wetenschappers die werken aan thema’s als de productie
van drinkwater, duurzame energie en basischemicaliën, ontwikkeling van supermaterialen
en allerlei ontwikkelingen rondom het onderwerp gezondheid. Jij behoort tot de nieuwe
generatie chemici die de daarvoor benodigde processen en materialen ontwerpt.

NA DEZE BACHELOR
Als afgestudeerde ontwerp en ontwikkel je duurzame, high-tech materialen
of chemische processen voor allerlei toepassingen. Je kunt bijvoorbeeld een
energiebesparend proces ontwikkelen dat op de eerste dag van je bachelor nog
niet bestond. Jij kunt degene zijn die hét membraan ontwikkelt waarmee H2 wordt
gescheiden uit industriële gassen. Misschien draagt jouw onderzoek wel bij aan de 
ontwikkeling van een batterij waarmee elektrische energie het meest efficiënt kan 
worden opgeslagen én die in staat is om een piekvermogen te leveren. 
Kortom: jouw werk doet ertoe!

MEEST GEKOZEN MASTERS
Chemical Science & Engineering • Nanotechnology • Sustainable Energy 
Technology • Water Technology • Educational Science & Technology

DOORDAT JE DE GELEERDE 
THEORIE IN PRAKTIJK BRENGT, 
IS OOK INGEWIKKELDE MATERIE 
GEMAKKELIJK  
TE BEGRIJPEN. 
 

YUQI JIA

 UTWENTE.NL/MAG/CSE

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB + NA WIB + NA  
+ SCHEI

WIB + NA  
+ SCHEI

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS
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CIVIL  
ENGINEERING
In de bachelor Civil Engineering verwerf je zowel de technische als de
niet-technische expertise die nodig is om complexe, civieltechnische uitdagingen
te kunnen aanpakken. Wat komt kijken bij de aanleg van een nieuwe wijk? Hoe 
beschermen we landen tegen een stijgende zeespiegel? Welke ontwikkelingen 
spelen een rol in verkeers- en transportvraagstukken? Je leert alles wat je moet 
weten om als civiel ingenieur grote projecten te ontwerpen, construeren en 
beheren op het gebied van bouw & infra, waterbeheer, en verkeer & vervoer. 

WAAROM CIVIL ENGINEERING? 
De fusie van harde techniek – met vakken als wiskunde en mechanica – met ‘soft 
skills’ als management en communicatie maakt deze bachelor zowel in Nederland als 
internationaal uniek. Als Twentse civiel technicus ben jij straks perfect uitgerust om 
met oplossingen te komen die technisch kloppen, en kijk je met kennis van zaken naar 
organisatorische, maatschappelijke en economische aspecten. 

BEREID JE VOOR OP EEN INTERNATIONALE CARRIÈRE
De voertaal tijdens je studie is Engels, ongeveer een kwart van je medestudenten 
en een vijfde van de staf is buitenlands en het studieprogramma dat je volgt staat in 
een internationale context. In het eerste jaar volg je bijvoorbeeld een module over 
waterbeheer, waarbij je een stuwdam moet ontwerpen voor de Blauwe Nijl in Ethiopië. 
Vanzelfsprekend gaat het daarbij niet alleen om technische aspecten, maar ook om het 
optimaal managen van allerlei menselijke en ecologische belangen in het gebied.
 
NA DEZE BACHELOR
De vraag naar civiel technici is in Nederland en wereldwijd enorm. Alleen al in ons 
land zijn er momenteel zo’n 125.000 vacatures! Van de afstudeerders aan onze master 
heeft 100% binnen drie maanden een goede baan. Daarnaast is deze bachelor in 
de Keuzegids Universiteiten al meerdere jaren achtereen uitgeroepen tot de beste 
opleiding in haar soort in Nederland. Voeg daarbij het feit dat Nederlandse ingenieurs 
bekend staan als de beste ter wereld (‘Bring in the Dutch’), en je snapt wel dat je met 
deze opleiding overal ter wereld een verschil kunt maken.

MEEST GEKOZEN MASTERS
Civil Engineering & Management • Construction Management & Engineering  
• Spatial Engineering

WAT MIJ AANSPREEKT IS  
DAT HET MEER IS DAN ALLEEN 
TECHNIEK EN WAT IK LEER,  
PAS IK OOK DIRECT TOE IN  
EEN PROJECT.
  

 LIEKE VAN HAASTREGT

 UTWENTE.NL/MAG/CE

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS
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COMMUNICATION SCIENCE
Communication Science aan de Universiteit Twente: hypermodern, uitdagend 
en 100% future proof. Deze opleiding maakt van jou een echte 21ste-eeuwse 
communicatieprofessional die moeiteloos beweegt in organisaties en die precies 
weet hoe je mensen en nieuwe technologieën samenbrengt. Om zo het verschil te 
maken in de samenleving – nu en in de toekomst.

WAAROM COMMUNICATION SCIENCE?
Wil jij graag weten hoe nepnieuws zich verspreidt? Hoe nieuwe media-applicaties 
opkomen (en ook weer verdwijnen) en hoe ze zowel gebruikers als de samenleving als 
geheel beïnvloeden? Wat de invloed is van reputatie- en crisismanagement op het wel 
of niet slagen van innovaties? Wil jij een app ontwikkelen, een 3D-omgeving gebaseerd 
op ’virtual reality’, of een animatie die het gedrag van de gebruiker ten goede verandert? 
Wil je weten in hoeverre de digitale sporen die wij achterlaten, zowel online als offline, 
kunnen worden gebruikt om onze houding en ons gedrag te voorspellen? Met andere 
woorden, zoek je een eigentijdse opleiding die je academisch én praktisch voorbereidt 
op een rol als verbinder in de onvoorspelbare, gedigitaliseerde wereld van morgen? Dan 
ben jij bij onze bachelor Communication Science aan het juiste adres. 

Wij leiden je op tot een professional die communicatie en relevante internationale 
veranderingen vanuit verschillende perspectieven kan bekijken. Om je voor te bereiden 
op de toekomst, hebben we onze opleiding opgebouwd rondom drie actuele thema’s: 
Digital Society (digitalisering), Changing Organizations (organisatieverandering) en 
Persuasive Tech (gedragsbeinvloedende technologie).

NA DEZE BACHELOR
Na deze opleiding ben je klaar voor een rol als verbinder die zijn weg vindt in onze 
snel veranderende en onvoorspelbare wereld. Die snelle veranderingen zijn voor 
jou een uitdaging. Jij bent – met jouw sterke academische achtergrond, jouw 
professionele skills en jouw technologische kennis – klaar voor die wereld van 
morgen en kunt zo aan de slag in de PR, bij een communicatie- of marketingbureau, 
als communicatieprofessional bij een bedrijf of (overheids)organisatie of als UX (user 
experience) designer. Wil je doorstuderen? Jouw bachelordiploma Communication 
Science geeft je toegang tot verschillende zeer interessante masters.

MEEST GEKOZEN MASTERS
Communication Science • Business Administration • Psychology

DE ONDERWERPEN DIE IN DEZE 
OPLEIDING AAN BOD KOMEN 
ZIJN ERG BREED, ACTUEEL 
EN TOEKOMSTGERICHT. 
DAARNAAST ZIJN DE 
PROJECTEN HEEL PRAKTISCH, 
WAT IK ERG LEUK VIND!
 

BRITT VAN DE VEN

 UTWENTE.NL/MAG/COM

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ ✔ ✔ ✔

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS
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MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE CENTRAAL
Je leert de nieuwste slimme technologie te ontwikkelen 
en in te zetten om onze samenleving te voorzien van 
oplossingen die bijdragen aan een betere toekomst. 
Tijdens de vele projecten doorloop je, op basis van 
uitgebreide kennis uit de informatica, elektrotechniek 
en design, het hele creatieproces: van het in kaart 
brengen van de vraag tot het maken van een werkend 
prototype en het testen daarvan met gebruikers.

Tijdens de bacheloropleiding Creative Technology leer je de 
nieuwste slimme technologie te ontwikkelen en oplossingen in 

te zetten die bijdragen aan een betere toekomst. Hoe kun je pijn 
verminderen bij mensen met chronische pijnklachten?  

Hoe visualiseer je datastromen? Wat gebeurt er als je muziek 
aan een boek toevoegt?

ALLEEN DE UT KON AAN MIJN 
VERLANGLIJST VOLDOEN: EEN 
BREDE, INNOVATIEVE, CREATIEVE EN 
INTERNATIONALE IT-STUDIE
- MICHELLE SUDJITO

CREATIVE  
TECHNOLOGY
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 UTWENTE.NL/MAG/CREATE

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ ✔ ✔ ✔

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

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

INTERNATIONAAL IN ALLE OPZICHTEN
De studenten van Creative Technology komen uit 
allerlei delen van de wereld, met ieder zijn eigen 
achtergrond. Je leert intercultureel samenwerken 
in multidisciplinaire projectteams – precies zoals 
je na je afstuderen kunt gaan meemaken in het 
bedrijfsleven. Ook het het doel, de functie en de 
organisatie van ons onderwijs is internationaal: 
zo word je ook gestimuleerd om verschillende 
culturen en perspectieven te integreren bij het 
ontwikkelen van duurzame oplossingen.

ONTWIKKEL JE TOT VEELZIJDIGE PROFESSIONAL
Je wordt uitgedaagd om buiten je studie 
activiteiten, zoals het organiseren van een 
studiereis, te ondernemen die jouw ontwikkeling 
tot professional stimuleren. Soms krijg je hier 
zelfs studiepunten voor. Binnen de opleiding doet 
jouw mening ertoe: samen met andere studenten 
en onze studievereniging Proto verbeteren we 
continu ons onderwijs en organiseren we allerlei 
studiegerelateerde activiteiten.

NA DEZE BACHELOR
Als afgestudeerde kun jij straks degene zijn 
die oplossingen ontwerpt én realiseert voor 
urban flooding, bijvoorbeeld een slimme 
regenwaterbuffer. Of misschien ben jij wel het 
creatieve brein achter een nieuwe robot met 
emotioneel bewustzijn, of een applicatie waarmee 
sporters al hun vorderingen en prestaties in één 
oogopslag voor zich zien. Je bent opgeleid tot 
ontwerper met technische expertise, kennis van 
menselijk gedrag en oog voor maatschappelijke 
ontwikkelingen. Wil je als alumnus van Creative 
Technology meteen aan het werk, dan zijn er 
voldoende baankansen als IT-trainee, webdesigner, 
innovatieontwikkelaar of je begint je eigen creatieve 
startup. De meeste afgestudeerden specialiseren 
zich verder met een masteropleiding. 

MEEST GEKOZEN MASTERS
• Interaction Technology • Embedded Systems • 
Industrial Design Engineering • Business 
Information Technology • Computer Science • 
Electrical Engineering • Educational Science & 
Technology • Science, Education & Communication

OOK IN  
AMSTERDAM

Je kunt nu ook Creative Technology in Amsterdam 
studeren. Met ingang van 2023, biedt de Universiteit 
Twente (UT) in samenwerking met de Vrije 
Universiteit Amsterdam (VU) een gezamenlijke 
bachelor Creative Technology aan.

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
Met deze bachelor van de UT en de VU combineer je 
het beste van twee werelden: technische expertise 
en wetenschappelijke kennis; hightechfaciliteiten en 
studeren in een wereldstad; praktische teamprojecten 
en persoonlijke uitdaging. 

CENTRAAL EN GLOBAAL
De wereldstad Amsterdam biedt een multiculturele 
en diverse omgeving om te studeren. Op de VU 
Amsterdam word je uitgedaagd om over de grenzen 
van je studie, naar de maatschappij én naar jezelf te 
kijken. Impact van technologie op je medemens staat 
hier centraal. Op de VU leer je met een brede blik naar 
de samenleving te kijken en oplossingen te ontwerpen 
die er toe doen. 

DE UT/VU-BACHELOR IN HET KORT
 ✔  Voor vwo’ers die in Amsterdam willen studeren  
én opgeleid willen worden aan een 
vooraanstaande technische universiteit

 ✔  ~75% colleges in Amsterdam (VU), 

 ✔ ~25% onderwijs in Enschede (UT),  
 waaronder practica en teamprojecten

 VU.NL/CREATE
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ELECTRICAL ENGINEERING
In de bacheloropleiding Electrical Engineering leer je hightechoplossingen te 
bedenken voor praktische problemen: Wat heb je nodig om een robotarm heel 
snel tot op de nanometer nauwkeurig te kunnen laten bewegen? Hoe meet je een 
nano G, zodat je gravitatiegolven of bewegingen van gebouwen kunt meten?  
Hoe bouw je een chip die tien keer zo snel werkt dan de huidige chips, met tien 
keer zo weinig vermogen? 

WAAROM ELECTRICAL ENGINEERING?
Als Electrical Engineer leer je grensverleggende oplossingen te bedenken en te 
realiseren: nóg sneller, nóg nauwkeuriger, nóg duurzamer. Je maakt niet iets na;  
jij creëert toepassingen die er daarvoor nog niet waren. Zo werk je aan het vormgeven 
van de wereld van de toekomst. Tijdens de bachelor besteed je iedere module 
gemiddeld 25% van je tijd aan praktische vaardigheden in een project en/of een 
practicum. De problemen die je aanpakt zijn relevant en jouw onderzoek draagt bij  
aan de volgende stap in jouw onderzoeksgebied. 

VERWACHT EEN PERSOONLIJKE AANPAK 
Electrical Engineering is een kleinschalige opleiding met veel ruimte voor persoonlijke 
aandacht en ontwikkeling. Ook leer je samenwerken met studenten en professoren 
uit andere vakgebieden en culturen en word je omringd door ambitieuze studenten en 
docenten die graag out-of-the-box denken.

NA DEZE BACHELOR
Met je bachelordiploma op zak kun je je verder specialiseren door een masteropleiding 
te volgen aan de Universiteit Twente. Ook zijn er studenten die direct de arbeidsmarkt 
op gaan of hun eigen bedrijf starten. Maar liefst 99% van onze afgestudeerden vindt 
binnen een maand na het afronden van de master Electrical Engineering een baan. 
Over twintig jaar heb jij misschien de opvolger van de drone ontwikkeld of werk je aan 
snellere en betere patroonherkenning voor medische of veiligheidstoepassingen.  
In elke telefoonchip meer rekenkracht dan de huidige supercomputers? Jij kunt het 
mogelijk maken!

MEEST GEKOZEN MASTERS
Electrical Engineering • Embedded Systems • Robotics • Nanotechnology 
• Sustainable Energy Technology • Interaction Technology • Environmental &  
Energy Management

BIJ ELECTRICAL ENGINEERING 
WERK JE AAN HET 
OPLOSSEN VAN COMPLEXE 
EN MAATSCHAPPELIJKE 
PROBLEMEN DOOR JE  
KENNIS TOE TE PASSEN  
IN DE PRAKTIJK. 
 

ANAND NATESHAN

 UTWENTE.NL/MAG/EE

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS
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GEZONDHEIDS-
WETENSCHAPPEN
Het doel van de Nederlandse overheid is om de kwaliteit, de toegankelijkheid en 
uitvoerbaarheid van de zorg te verbeteren. De verwachting is dat technologie 
hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Tijdens de Nederlandstalige bachelor 
Gezondheidswetenschappen leer je vanuit het oogpunt van patiënt, zorgverlener 
en verzekeraar te beoordelen wat de toegevoegde waarde is van een technologie. 
Vraagstukken waar jij zoal mee aan de slag gaat: hoe kan een app bijdragen aan 
het verminderen van het aantal artsbezoeken van een diabetespatiënt? Hoe weten 
we of een nieuwe behandelmethode beter is dan de bestaande? Hoe zet je big 
data in om de organisatie in een ziekenhuis te verbeteren?

WAAROM GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN? 
De opleiding Gezondheidswetenschappen geeft je inzicht in de kwaliteit van zorg 
voor individuele patiënten, (her)inrichting van organisatorische processen, de 
effecten van beleid op de landelijke zorg en de rol die technologie kan spelen bij het 
verbeteren van de zorg. Ook raak je vertrouwd met de begrippen gezondheid en ziekte, 
gezondheidszorgeconomie en onderzoek in de zorg. 

PROFITEER VAN EEN PERSOONSGERICHTE AANPAK
Je krijgt onderwijs binnen het Technical Medical Centre. Dit is een toonaangevend
internationaal onderzoeks- en innovatiecentrum op onze campus, waar diverse 
partijen (onderzoek, kliniek en industrie) hun kennis samenbrengen en verbeteringen 
en innovaties voor de zorg bedenken en ontwikkelen. Deze innovaties worden in het 
onderwijs gelijk besproken. Binnen een kleinschalige en informele onderwijsomgeving 
is er aandacht om je professioneel en persoonlijk te laten groeien. Je leert projecten 
managen, samenwerken, communiceren, presenteren, reflecteren en feedback geven  
en ontvangen. 

NA DEZE BACHELOR
Na je bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen kun je de arbeidsmarkt op of je 
verder specialiseren met een masteropleiding. Met je bachelordiploma heb je direct 
toegang tot de Engelstalige masteropleiding Health Sciences, waar je je verder verdiept
in e-health, management of beleid. Na je bachelor- of masteropleiding zijn er goede
baankansen, onder andere bij ziekenhuizen, verzekeraars, thuiszorginstellingen, 
adviesbureaus, medische bedrijven en overheden.
 
MEEST GEKOZEN MASTER
Health Sciences

JE LEERT OM DE  
ZORG EFFICIËNTER EN 
EFFECTIEVER TE MAKEN.
  

EVITA BARTELS

 UTWENTE.NL/MAG/GZW

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ ✔ ✔ ✔

BACHELOR, VOLTIJD, NEDERLANDS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS
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INDUSTRIAL DESIGN 
ENGINEERING
Ontwerp jij de producten van de toekomst? Producten die niet alleen mooi zijn,  
maar waarbij je ook rekening hebt gehouden met de behoefte van de eindgebruiker, 
het productieproces, de verpakking en of duurzaamheid? In de bachelor Industrial 
Design Engineering leer je met technisch inzicht, creativiteit en gevoel voor 
gebruikersgedrag producten te ontwerpen of te verbeteren. 

WAAROM INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING? 
Deze opleiding bereidt je voor op alle aspecten die te maken hebben met het ontwerpen 
van een goed product. Je krijgt stevig grip op het hele ontwerptraject, van ideevorming 
tot marktintroductie. Dat maakt jou straks een onmisbare spin in het web bij heel veel 
verschillende bedrijven, zoals producenten van consumentenproducten, ontwerpbureaus, 
consultancybedrijven of de (semi)overheid. 

JOUW ONTWERP
Naast het verwerven van academische kennis, ga je aan de slag met realistische opdrachten, 
veelal zelfs vanuit de industrie. Samen met jouw projectteam ontwikkel je een prototype 
van een product dat je presenteert aan opdrachtgevers als IKEA en Ahrend. Je kunt ook 
denken aan het gebruiken van digitale tools voor het simuleren van een productieproces of 
de sterkteberekening van een product. Zo zijn er al heel wat producten en methodes van 
Industrial Design Engineering studenten daadwerkelijk op de markt gebracht!
 
NA DEZE BACHELOR
Na het behalen van je bachelordiploma kun je je verder specialiseren door een 
masteropleiding te volgen. De meeste afgestudeerden van de bacheloropleiding IDE 
stromen door naar onze tweejarige Engelstalige masteropleiding Industrial Design 
Engineering. Deze master sluit direct aan op de bachelor. Als ondernemend ontwerper 
kun je ook direct de arbeidsmarkt op gaan of je eigen bedrijf starten. Je bent iemand die 
letterlijk en figuurlijk vorm kan geven aan de toekomst. Je bent thuis in alle facetten van 
het productontwikkelingsproces. Je kunt anticiperen op de toekomst en over vakgrenzen  
heen kijken in uiteenlopende functies: van consultant tot onderzoeker en van 
procesbewaker tot productontwerper of -ontwikkelaar.

MEEST GEKOZEN MASTERS
Industrial Design Engineering • Mechanical Engineering

DE LESSTOF VARIEERT VAN 
WISKUNDE TOT GRAFISCH 
ONTWERPEN EN ERGONOMIE 
TOT MARKETING. 
 

TIRSA VAN DER OUW

 UTWENTE.NL/MAG/IDE

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA 

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS
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INDUSTRIAL ENGINEERING  
& MANAGEMENT
Als student van de bacheloropleiding Industrial Engineering & Management 
(in het Nederlands: Technische Bedrijfskunde) houd je je bezig met het 
ontwerpen, managen en verbeteren van bedrijfsprocessen. Je maakt organisaties 
efficiënter, maximaliseert winst, minimaliseert risico’s en verbetert kwaliteit en 
concurrentiepositie. Je gebruikt wiskundige modellen, optimalisatie technieken, 
informatie technologieën en organisatie theorieën om de sterke en zwakke 
plekken te analyseren, én je leert hoe je de benodigde veranderingen efficient 
doorvoert en de gevolgen ervan kunt inschatten.

WAAROM INDUSTRIAL ENGINEERING & MANAGEMENT? 
Tijdens deze opleiding maak je kennis met zowel technisch als niet-technische kansen 
en uitdagingen. Je ontwikkelt gevoel voor een kwantitatieve, modelmatige benadering 
van de uitdagingen die bedrijven ervaren in de omgeving waarin ze actief zijn, zoals 
concurrenten, markten, regelgeving, politiek etc. De vraag naar mensen die dit niveau 
van complexiteit kunnen overzien neemt toe en dankzij onze ‘High Tech Human Touch’ 
aanpak word jij een interdisciplinaire probleemoplosser van de toekomst.  

WERK AAN ACTUELE CASES
Industrial Engineering & Management houdt zich bezig met verschillende sectoren,  
van industrie en transport tot gezondheidszorg en financiën. Tijdens projecten werk  
je in multidisciplinaire teams aan actuele vraagstukken van prominente bedrijven in 
deze sectoren. Omringd door ambitieuze studenten en medewerkers die graag  
grenzen verleggen, word je continu uitgedaagd om jezelf te ontwikkelen.

NA DEZE BACHELOR
Er is altijd vraag naar technisch bedrijfskundigen: mensen die getraind zijn om zich 
ingewikkelde processen eigen te maken, complexe problemen te analyseren en 
oplossingen te bedenken. Jij weet hoe bedrijfsprocessen werken en daarnaast bezit je 
de professionele, sociale en ondernemende vaardigheden om oplossingen succesvol te 
implementeren. De kans is groot dat je voordat je je opleiding af hebt gerond, een baan 
aangeboden krijgt. 

MEEST GEKOZEN MASTERS
Industrial Engineering & Management • Business Administration • Business 
Information Technology • Applied Mathematics

DE COMBINATIE VAN  
TECHNIEK EN HET 
BEDRIJFSLEVEN GAF  
VOOR MIJ DE DOORSLAG.
 

FEMKE GEERTS

 UTWENTE.NL/MAG/IEM

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB WIB WIB

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS
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INTERNATIONAL BUSINESS 
ADMINISTRATION
Hoe maak je organisaties innovatiever, duurzamer en meer succesvol? 
Ondernemen is meer dan een hype: het is een mindset. Als student  
International Business Administration raak je vertrouwd met de diepere 
betekenis achter ondernemen en innoveren. Je leert onder andere alles over 
hoe je organisaties, organisatieproblemen en -processen analyseert en in onze 
projecten leer je natuurlijk hoe je samenwerkt met, en oplossingen ontwerpt  
voor bestaande bedrijven.

WAAROM INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION?
Tijdens de opleiding International Business Administration ontwikkel je een holistische, 
inclusieve kijk op zaken doen met oog voor producten en processen, maar ook voor 
technologie, het milieu en mensen. Bij ons kom je in aanraking met het leidende 
onderzoek van de Hightech Business & Ondernemerschap groep, waar een van de 
eerste academische centra voor ondernemerschap in Nederland deel van uitmaakt.

JOUW VOORBEREIDING VOOR EEN INTERNATIONALE CARRIÈRE 
Je studeert op een internationale campus met studenten en docenten uit de hele 
wereld. Je brengt een semester in het buitenland door en voert onderzoek en taken  
uit voor (inter)nationale ondernemingen in multiculturele, multidisciplinaire teams. 
Kortom, internationalisering zit in ons DNA.

Deze bachelor wordt aangeboden als gezamenlijke opleiding met de Universiteit van 
Münster. Meer informatie hierover vind je op de website.

NA DEZE BACHELOR
Met je bachelordiploma op zak ben je een academisch opgeleide, ondernemende  
en internationaal georiënteerde managementprofessional. Je kunt onderzoek doen en 
onder supervisie zakelijke oplossingen bedenken en uitvoeren. Zo kun je gaan werken 
voor een grote onderneming of een multinational, je plek vinden in het midden- en 
kleinbedrijf, of samen met anderen een eigen bedrijf starten. Of je kiest voor een van  
de aansluitende masteropleidingen, waarin je je verder specialiseert.

MEEST GEKOZEN MASTERS
Business Administration • Communication Science • Philosophy of Science, 
Technology & Society

IBA LAAT JE KENNISMAKEN 
MET DE VELE ASPECTEN VAN 
HET BEDRIJFSLEVEN, ZODAT 
JE JE WARE PASSIE KUNT 
ONTDEKKEN. TIJDENS JE STUDIE 
AAN DE UT KRIJG JE DE KANS 
OM ALLES WAT JE LEERT IN DE 
PRAKTIJK TE BRENGEN, WAT 
EEN GROOT VOORDEEL IS VOOR 
JE TOEKOMSTIGE CARRIÈRE. 
  

DARIA LUNGU

 UTWENTE.NL/MAG/IBA

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ ✔ ✔ WIA OF WIB 

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
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MANAGEMENT, SOCIETY  
& TECHNOLOGY
Wil jij aan de slag met maatschappelijke uitdagingen waarin technologie 
een sleutelrol speelt? Denk aan migratie en verantwoord gebruik van 
identificatietechnieken, of het inzetten van Big Data of ‘wearable technology’ 
voor de volksgezondheid. Dat kan! In deze bachelor in Management, Society & 
Technology, leer je innovatieve verbeteringen te ontwerpen voor een samenleving 
die steeds dieper verweven raakt met technologie.

WAAROM MANAGEMENT, SOCIETY & TECHNOLOGY?
Tijdens je opleiding krijg je zicht op de razendsnelle technologisering van onze 
samenleving. Zo duik je onder andere in de wereld van computerbeveiliging en 
cybercriminaliteit. Je leert welke technologieën hackers gebruiken én hoe we ons 
daartegen kunnen beschermen. Maar ook kijk je naar migratiestromen: een van de 
grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd, en leer je alles over de digitale 
overheid. En dat is nog maar het begin! 

ONTWIKKEL JE CARRIÈRE ÉN JEZELF 
Kies je deze bachelor, dan zet je in op grondige vakkennis én op intensieve persoonlijke 
groei. Je leert samenwerken met experts uit andere vakgebieden en culturen, en wordt 
omringd door ambitieuze studenten en staf die graag grenzen verleggen. Met je 
bachelordiploma op zak kun je vervolgens op stedelijk, landelijk en zelfs internationaal 
niveau aan de slag. 

NA DEZE BACHELOR
Als afgestudeerde van Management, Society & Technology loop je voorop in het 
begrijpen van de impact van technologie op onze samenleving. Als ‘maatschappelijk 
ingenieur’ ontwerp je innovatieve verbeteringen voor complexe vraagstukken, bijvoorbeeld 
op het gebied van volksgezondheid, veiligheid, economie of duurzaamheid. Jij kunt 
degene zijn die innovatieve verbeteringen ontwikkelt die een positieve impact hebben 
op de gehele samenleving. 

MEEST GEKOZEN MASTERS 
Public Administration • European Studies • Comparative Public Governance Double 
Degree • Communication Science • Business Administration • Environmental & 
Energy Management

MS&T BIEDT EEN GOEDE BALANS 
TUSSEN MAATSCHAPPIJ EN 
TECHNOLOGIE, WAT MIJ HET 
BESTE VAN TWEE WERELDEN 
GEEFT. DOOR MET TECHNOLOGIE 
MAATSCHAPPELIJKE 
PROBLEMEN OP TE LOSSEN 
BEN IK VOORBEREID OP DE 
TOEKOMST! 
  

MEREL ENSINK

 UTWENTE.NL/MAG/MST
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MECHANICAL 
ENGINEERING (UT)
Wil jij graag expert worden in het bedenken, ontwerpen, verbeteren of 
onderhouden van allerlei apparaten, machines, constructies en processen? Van een 
achtbaan, een vliegtuig of een toekomstige energie-installatie tot een innovatief 
gehoorapparaat, of de scharnieren voor een nieuwe robothand? Zoek je een 
universiteit waar je de werktuigbouwkundige theorie combineert met realistische 
teamprojecten? Dan is Mechanical Engineering de bachelor voor jou.

WAAROM MECHANICAL ENGINEERING? 
In deze Engelstalige bacheloropleiding krijg je alle wetenschappelijke theorie en 
vaardigheden die je mag verwachten van een wo-bachelor, terwijl we ook stevig 
inzetten op toepassing en vindingrijkheid. Zo pak je in iedere module met jouw 
projectteam een concreet probleem aan uit de praktijk. Ons unieke TIME-programma 
(Twente Introduction to Mechanical Engineering) helpt je snel omschakelen van 
vwo naar universiteit. Zo leer je al in de eerste week de vertaalslag te maken van 
wis- en natuurkunde naar werktuigbouwkunde. Je raakt ook vertrouwd met de 
probleemoplossende manier van denken die essentieel is in dit vakgebied. Mede dankzij 
intensieve individuele aandacht en begeleiding leer je bij ons om vanuit jouw vakgebied 
ook met experts in andere disciplines aan de slag te gaan. Deze bedrevenheid in 
interdisciplinaire samenwerking geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Ook het 
internationale karakter van deze opleiding is een voordeel, met studenten en stafleden 
uit allerlei landen en een internationaal georiënteerd curriculum. 

NA DEZE BACHELOR 
De vraag naar hoogopgeleide werktuigbouwkundigen neemt zowel in Nederland als 
daarbuiten toe. Zeker als je na de bachelor een masteropleiding voltooit, heb je straks 
een beroep met aanzien en prima carrièremogelijkheden. Veel afgestudeerden komen 
na hun master in leidinggevende posities terecht, bijvoorbeeld als technisch specialist of 
teamleider. Je kunt aan de slag op de productie- of ontwikkelafdeling in de machine- of 
apparatenbouw, in de auto- of vliegtuigindustrie, in de chemische of elektrotechnische 
industrie, bij onderzoeksinstituten of universiteiten, bij ingenieursbureaus of bijvoorbeeld 
als zorgingenieur in de gezondheidszorg. 

MEEST GEKOZEN MASTERS
Mechanical Engineering • Robotics • Sustainable Energy Technology

MECHANICAL ENGINEERING 
GEEFT MIJ EEN BREDE, 
TECHNISCHE BASIS MET  
EEN GOED 
TOEKOMSTPERSPECTIEF. 
  

SIEM BUSE

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL, 

NT NG EM CM

✔ WIB +NA WIB +NA WIB +NA

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

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

MECHANICAL 
ENGINEERING  
IN AMSTERDAM
Studeren in Amsterdam en toch toegang hebben tot alle technologische kennis 
en high-tech labs van de Universiteit Twente (UT)? Dat kan! Je kunt Mechanical 
Engineering (Werktuigbouwkunde) in Amsterdam studeren. De UT biedt deze 
bachelor aan samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

WAAROM MECHANICAL ENGINEERING IN AMSTERDAM? 
Tijdens Mechanical Engineering leer je alles over het ontwerpen, maken en verbeteren 
van allerlei machines, constructies, processen en technieken. Deze Engelstalige 
opleiding in Amsterdam is kleinschalig, waardoor je veel individuele aandacht en 
begeleiding krijgt. Je leert ook je medestudenten snel kennen. En het internationale 
karakter van de opleiding, met studenten en stafleden uit allerlei landen, geeft je een 
voorsprong op de arbeidsmarkt. 

MAATSCHAPPELIJKE TOEPASSING CENTRAAL 
Diepgaande theorie leer je omzetten in praktische, via slimme high-tech oplossingen 
voor allerlei mogelijke vakgebieden. Je werkt in projectgroepen aan verschillende 
thema’s, zoals Smart Manufacturing, Sustainable Energy Transition, Maintenance and 
Resilience, Technology for Healthcare en Thermal & Fluid Engineering.

NA DEZE BACHELOR 
De internationale arbeidsmarkt heeft grote behoefte aan hoogopgeleide werktuigbouw-
kundigen. De meeste studenten kiezen ervoor om hun bachelor te vervolgen met een 
masteropleiding. Je kunt ook direct gaan werken. Je beschikt na je bachelor over 
analytisch vermogen, technische kennis en creativiteit om op sociaalmaatschappelijk 
gebied impact te maken. Na de master komen veel afgestudeerden in leidinggevende 
posities terecht. Zo kun je aan de slag op de productie of ontwikkelafdeling in de 
machine- of apparatenbouw, in de auto- of vliegtuigindustrie, in de chemische of 
elektrotechnische industrie, bij onderzoeksinstituten of universiteiten, bij ingenieurs-
bureaus of bijvoorbeeld als zorgingenieur in de gezondheidszorg.

MEEST GEKOZEN MASTERS
Mechanical Engineering • Robotics • Sustainable Energy Technology

MECHANICAL ENGINEERING UT-VU IN HET KORT
 ✔  Voor vwo’ers die werktuigbouwkunde in Amsterdam willen studeren
 ✔ 80 % colleges in Amsterdam 
 ✔ 20 % onderwijs in Enschede, waaronder practica en teamprojecten
 ✔ Diploma van de Universiteit Twente

ALS MECHANICAL ENGINEERING 
STUDENT LEER IK DE TECHNIEK 
WAAROP ONZE SAMENLEVING 
DRAAIT. 
 

TARIK YURT

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL, 

NT NG EM CM

✔ WIB +NA WIB +NA WIB +NA

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
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PSYCHOLOGY
Wil jij als psycholoog anderen helpen om positief, evenwichtig en veerkrachtig 
in het leven te staan? Wil je met jouw psychologische expertise oplossingen 
ontwerpen voor uitdagingen in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, het 
onderwijs, of bijvoorbeeld de terreurbestrijding? Tijdens de bacheloropleiding 
Psychology word je opgeleid tot een toekomstgerichte psycholoog die scherp  
kan inspelen op de mogelijkheden en risico’s van nieuwe technologieën. 

WAAROM PSYCHOLOGY?
De Universiteit Twente is de enige universiteit waar je psychologie studeert mét als 
toegevoegde dimensie een sterke focus op technologie. Als student Psychology bij  
de UT bouw je unieke expertise op in de verschillende manieren waarop technologie, 
gedrag en sociale processen elkaar beïnvloeden. Je hebt oog voor slimme 
technologische hulpmiddelen die jij als onderzoeker of hulpverlener kunt gebruiken,  
of laten bouwen – bijvoorbeeld een gezondheidsapp, of een Virtual Reality-spel. 

ONTWIKKEL EEN GRENSVERLEGGENDE BLIK 
Of je nu je eigen psychologiepraktijk opent of pionier wordt in het bedrijfsleven, het 
onderwijs of bij de overheid, als psycholoog van de toekomst krijg je te maken met 
mensen en organisaties die over de grenzen van landen en culturen heen opereren.  
De UT biedt jou een sterk internationaliserende omgeving met veel internationale 
studenten, stafleden én multidisciplinaire projecten, die bijdragen aan het ontwikkelen 
van een unieke kijk op jouw vakgebied. 
 
NA DEZE BACHELOR 
Jouw bedrevenheid in het toepassen van diepgaande psychologische kennis op 
praktische vraagstukken, en in het ontwerpen van realistische oplossingen, opent  
op de arbeidsmarkt deuren voor jou die voor klassieke psychologen gesloten blijven.  
Met jouw unieke expertise in de verschillende manieren waarop technologie,  
gedrag en sociale processen elkaar beïnvloeden bezit je een unieke benadering  
van jouw vakgebied. 

MEEST GEKOZEN MASTERS
Psychology • Educational Science & Technology • Business Administration  
• Communication Science

DEZE OPLEIDING SLAAT EEN 
BRUG NAAR TECHNOLOGIE. DE 
VERBINDING VAN PSYCHOLOGIE 
EN TECHNOLOGIE IS STERKER 
DAN OOIT EN HET BEGRIJPEN 
VAN DEZE VERBINDING 
BEPAALT HOE WE DE TOEKOMST 
VORMGEVEN.
 

 UTWENTE.NL/MAG/PSY

DIT IS EEN OPLEIDING MET EEN NUMERUS FIXUS
 
TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ ✔ ✔ ✔

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

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

AIKO UNTERWEGER
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TECHNICAL  
COMPUTER SCIENCE
Ben jij gefascineerd door computers en informatica, hoe ze werken en wat je 
ermee kunt doen? Wil je naast programmeren ook andere onmisbare disciplines 
in de vingers krijgen, zoals elektrotechniek of bedrijfsinformatietechnologie? Zet jij 
je als technisch informaticus straks graag in voor verbeteringen in bijvoorbeeld de 
zorg, de financiële wereld of het milieu? Dan is de bachelor Technical Computer 
Science de juiste keuze voor jou.

WAAROM TECHNICAL COMPUTER SCIENCE?
Technical Computer Science combineert diepgaande informatica met breed technisch 
inzicht. Als geen ander begrijp jij straks de apparaten, diensten en processen die 
mensen, bedrijven en organisaties nodig hebben voor het uitwisselen, verwerken 
en opslaan van informatie. Je krijgt veel wiskunde en verdiept je in programmeren, 
softwaresystemen, computernetwerken, algoritmen, computer hardware, of mens-
machine-interactie en leert denken als een informaticus. Je gaat ook diep in op 
aspecten als parallellisme, informatie en data, complexiteit en veiligheid. Zowel in het 
onderzoek dat je doet als in de uitdagende teamprojecten leer je samenwerken met 
deskundigen uit andere disciplines, van bedrijfsinformatietechnologen tot psychologen. 

PROFESSIONALISEER IN EEN INTERNATIONALE OMGEVING
Technische informatica is een vakgebied dat steeds meer de grenzen van landen, 
organisaties, culturen en disciplines ontstijgt. Daarom besteden we aandacht aan 
interculturele vaardigheden en als je in het buitenland vakken wilt volgen, helpen 
we je daarbij. We bieden een informele setting met veel individuele begeleiding en 
groeikansen, bijvoorbeeld als student-assistent. En als je voldoende talent en ambitie 
hebt, kun je deze bachelor combineren met de bachelor Applied Mathematics. Kortom, 
er is geen betere plek dan hier om jouw reis te starten.

NA DEZE BACHELOR
Verreweg de meeste studenten kiezen ervoor om zich na de bachelor verder te 
specialiseren door het volgen van een master. Daarna hebben de meesten van hen 
binnen drie maanden een baan gevonden. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag in de 
financiële sector, transportsector, vrijetijdsindustrie of in de medische wereld.  
Je komt onze alumni tegen bij energiemaatschappijen, ICT-bedrijven, adviesbureaus, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen.

MEEST GEKOZEN MASTERS
Computer Science • Interaction Technology • Business Information 
Technology • Embedded Systems

BIJ TECHNICAL COMPUTER 
SCIENCE ONTWIKKEL JE OP EEN 
LEUKE MANIER NIEUWE SKILLS 
OM MET BEHULP VAN CODE 
PROBLEMEN OP  
TE LOSSEN. 
  

ROSAN MAAS

 UTWENTE.NL/MAG/TCS

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB WIB WIB

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

DEZE STUDIE HEEFT EEN NUMERUS FIXUS VAN 
400 PLAATSEN. MELD JE AAN VOOR 15 JANUARI

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS
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TECHNISCHE 
GENEESKUNDE
Zoek je een academische studie waarin je jouw interesse voor technologie en 
het menselijk lichaam perfect kunt combineren? Zie jij voor je hoe je die twee 
vakgebieden – techniek en geneeskunde – samenvoegt en zo jouw patiënten 
zelfstandig kunt helpen? Dan is de Nederlandstalige bachelor Technische 
Geneeskunde de juiste keuze voor jou. Als ‘technische dokter’ vervul jij in de 
geneeskunde van de 21ste eeuw een onmisbare rol.

WAAROM TECHNISCHE GENEESKUNDE?
Deze wetenschappelijke bachelor is een technisch-medische opleiding waarin je 
als technische dokter vertrouwd raakt met anatomie, fysiologie en pathologie. En met 
behulp van veel wiskunde en natuurkunde raak je thuis in de werking van bijvoorbeeld licht, 
geluid en straling. In de medische wereld speelt geavanceerde technologie een steeds 
grotere rol. Je wordt opgeleid om diagnostiek en therapie in de gezondheidszorg te kunnen 
verbeteren door innovatief gebruik van technologie: je bent straks een technisch-medisch 
specialist met expertise in de geneeskunde en de technische wetenschappen. Door 
toepassing van deze kennisgebieden op jouw eigen patiënten verbeter je het diagnose- 
en behandelproces en verrijk je de reguliere zorg. Als technisch geneeskundige ben je 
in Nederland na je master – net als een arts, tandarts of verloskundige – bevoegd om 
zelfstandig diagnoses te stellen en patiënten te behandelen. Jouw unieke expertise is  
dat je daarbij gebruik maakt van medische technologie. 

KRIJG PROFESSIONELE, INDIVIDUELE AANDACHT
In de opleiding besteden we veel aandacht aan professioneel gedrag. Tijdens je 
stages en met behulp van simulaties in ons hypermoderne Technical Medical Centre 
doe je onmisbare kennis en praktische ervaring op. Je ontwikkelt jezelf tijdens deze 
uitdagende opleiding tot een bekwame technisch geneeskundige.

NA DEZE BACHELOR
Als afgestudeerd technisch geneeskundige heb je mooie carrièremogelijkheden.  
Na de aansluitende master hebben al onze afgestudeerden binnen enkele maanden een 
betaalde baan op niveau, meestal in een academisch of in een topklinisch ziekenhuis, 
waar ze patiënten behandelen – vaak als onderdeel van een multidisciplinair medisch 
team. Je kunt na je bachelor ook een andere master volgen aan de Universiteit Twente, 
zoals Biomedical Engineering of Health Sciences.

MEEST GEKOZEN MASTERS
Technical Medicine • Biomedical Engineering • Health Sciences  UTWENTE.NL/MAG/TG

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

BIO WIB + NA ✘ ✘

BACHELOR, VOLTIJD, NEDERLANDS

DEZE STUDIE HEEFT EEN NUMERUS FIXUS VAN 
150 PLAATSEN. MELD JE AAN VOOR 15 JANUARI

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

IK HOOP UITEINDELIJK DE ZORG 
VOOR PATIËNTEN TE KUNNEN 
VERBETEREN OP HET GEBIED VAN 
DIAGNOSTIEK EN THERAPIE. DE 
COMBINATIE VAN  MEDISCHE 
TECHNOLOGIE EN KENNIS OVER 
HET MENSELIJK LICHAAM 
GEVEN MIJ HANDVATEN OM 
STRAKS DEZE UNIEKE KENNIS 
TOE TE PASSEN IN DE MEDISCHE 
WERELD!

SIL FUCHS
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TECHNISCHE 
NATUURKUNDE
Hoe kan het dat het menselijk brein 100.000 keer zoveel taken per seconde kan 
uitvoeren als een moderne chip, met tien keer minder energie? Wordt onkraakbare 
beveiliging met behulp van kwantumfysica straks realiteit? Hoe ziet de chip van 
de toekomst eruit en welke natuurkundige kennis is daarvoor nodig? Als zulke 
vragen jou fascineren, is de driejarige Nederlandstalige bachelor Technische 
Natuurkunde de juiste keuze voor jou. 

WAAROM TECHNISCHE NATUURKUNDE? 
Tijdens deze bachelor studeer en werk je op het snijvlak van fundamentele  
natuurkunde en (nieuwe) technologie. Als natuurkundige leer je zeer complexe 
problemen analyseren, terwijl je als ingenieur de oplossingen die daaruit voortkomen 
ook eigenhandig kunt maken. Daarbij zoek je vooral naar nog niet bestaande kennis  
en toepassingsmogelijkheden. 

TOPSPORTMENTALITEIT
Onze bachelor is al jaren achtereen de hoogst gewaardeerde natuurkundebachelor 
in Nederland, onder meer dankzij onze combinatie van individueel maatwerk en een 
echte ‘topsportmentaliteit’: wij helpen jou uit je comfortzone richting het randje van 
je kunnen. Je ontmoet topwetenschappers en ontdekt de nieuwste ontwikkelingen 
en de modernste apparatuur en meetmethodes. Naast wiskunde biedt informatica 
waardevolle gereedschappen die veel binnen de natuurkunde worden toegepast.  
Onze opleiding biedt de kans om je hier naar wens verder in te verdiepen, bijvoorbeeld 
met vakken als Computational Physics en Machine Learning. 

NA DEZE BACHELOR
De meeste studenten volgen na de bachelor een masteropleiding, bijvoorbeeld  
Applied Physics. Je komt daarna veelal te werken in een functie waarbij je jouw 
theoretische kennis van natuurkunde op een praktische manier toepast, bijvoorbeeld 
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, management en consultancy, of 
engineering en productie.

MEEST GEKOZEN MASTERS
Applied Physics • Applied Mathematics • Educatie en Communicatie in de 
Bètawetenschappen • Nanotechnology • Biomedical Engineering • Sustainable 
Energy Technology • Computer Science

BIJ TECHNISCHE NATUURKUNDE 
LEER IK OM FENOMENEN IN 
DE WERELD TE VERKLAREN. IK 
BEN ALTIJD AL NIEUWSGIERIG 
GEWEEST NAAR HOE DE WERELD 
IN ELKAAR STEEKT EN WAAROM 
DINGEN WERKEN ZOALS ZE 
WERKEN. HIEROM PAST DEZE 
STUDIE HEEL GOED BIJ MIJ!
 

NOAH VAN DIJK

 UTWENTE.NL/MAG/TN

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM
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BACHELOR, VOLTIJD, NEDERLANDS
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ONTWERP JE EIGEN LEERPROGRAMMA
De eerste twee jaren zijn opgebouwd rond semester-
thema’s en teamprojecten. Deze brengen een 
structuur aan waarbinnen jij je eigen studierichting 
kunt bepalen. 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 ontwikkelplan waarin je jouw leerdoelen 
en vakkeuze beschrijft. Aan het eind stel je een 
zelfevaluatierapport op waarin duidelijk wordt of 
je deze doelen hebt behaald. Ons docentenpanel 
beoordeelt dit rapport en het onderliggende bewijs 
voordat je naar het volgende semester gaat. 

University College Twente is dé internationale 
honoursopleiding van de Universiteit Twente.  

Onze Engelstalige bacheloropleiding Technology, 
Liberal Arts & Sciences, afgekort ATLAS, is gericht op 

nieuwsgierige, veelzijdige studenten die een verschil willen 
maken in de wereld. Wij bieden een kleinschalige opleiding 

aan, die techniek en maatschappij verbindt. Je leert de 
vaardigheden waarmee je complexe maatschappelijke 

problemen kunt aanpakken, die vragen om zowel sociaal als 
technologisch inzicht. Als ATLAS student kies je niet voor een 

bepaalde discipline: je leert er meerdere te integreren.

ATLAS COMBINEERT VERSCHILLENDE DOMEINEN EN ZORGT 
VOOR EEN BREDE BASIS, MET GENOEG MOGELIJKHEDEN OM 
JE TE SPECIALISEREN.  
- ROBIN ROSS

UNIVERSITY  
COLLEGE  
TWENTE (ATLAS)
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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. Binnen de semesterthema’s 
combineer je je kennis uit de verschillende domeinen. 
Door samen te werken leer je een echte teamplayer te 
zijn en verantwoordelijkheid te nemen. 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’. 

SELECTIEPROCEDURE
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’.

NA DEZE BACHELOR
Na deze driejarige interdisciplinaire bacheloropleiding 
heb je volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je 
kunt ermee terecht bij vrijwel alle masteropleidingen 
ter wereld. Masteropleidingen die je bij de UT kunt 
volgen zijn onder andere: 
 
• Applied Mathematics • Applied Physics  • Business 
Administration • Business Information Technology 
• Civil Engineering & Management • Electrical 
Engineering • Embedded Systems • Environmental & 
Energy Management • Industrial Design Engineering 
• Mechanical Engineering • Nanotechnology 
• Spatial Engineering • Sustainable Energy 
Technology • Systems & Control • Water Technology 

 UTWENTE.NL/MAG/ATLAS

TOELATINGSEISEN PER VWO-PROFIEL

NT NG EM CM

✔ WIB + NA WIB + NA WIB + NA

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

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

In mijn keuze voor een universiteit was 

interdisciplinair werken voor mij een bepalende 

factor - en dat is precies een van de belangrijkste 

kenmerken van deze opleiding. Ik wilde graag 

studeren in een omgeving met mensen die andere 

kennis en ervaringen hebben dan ik en dat heb 

ik bij ATLAS zeker gevonden. De kleine, maar 

betrokken en diverse gemeenschap biedt mij echt 

een unieke studie-ervaring. Mijn medestudenten 

hebben allemaal een andere opleidingsachtergrond 

en komen van over de hele wereld, maar we vinden 

elkaar in dezelfde betrokkenheid bij de wereld en 

andere mensen. Dat maakt onze community  

enorm solidair. 

En je hebt hier alle mogelijkheden om je te 

verdiepen in jouw interesses, door je eigen vakken 

te kiezen. Daardoor sluit deze opleiding bij iedereen 

persoonlijk aan. De ATLAS vakken zijn uniek. Er zijn 

geen traditionele tentamens, wat voor sommige 

studenten zoals ik, veel druk wegneemt. En de 

meeste vakken volg je in kleine groepen, waarbij je 

veel discussieert en aan groepsopdrachten werkt. 

Door deze vrijheid leer je tijdens deze studie zeker 

ook discipline en timemanagement. Vaardigheden 

die cruciaal zijn voor onze toekomstige carrière en 

ons persoonlijk leven.

POLA ŁABĘDZKA
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#SWIMMINGTIME

#KICKIN

#BATAVIERENRACE

#WINTERONCAMPUS

#CAMPUSLIFE

#CURIOUSU

#HOLIFESTIVAL

 426

 434

 501

 528

 513

 596

 468

#ROYALVISIT

 1,165

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

  @UTWENTE

  @UTWENTE

  @UTWENTE

  @UNIVERSITYOFTWENTE
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GET IN TOUCH!
er zijn veel manieren om kennis te maken  
met de Universiteit Twente en de bachelor  
die jou aanspreekt.

EVENTS
OPEN DAGEN
14 & 15 OKTOBER 2022, 31 MAART & 1 APRIL 2023

Maak kennis met alle opleidingen, praat met  
studenten en docenten, ontdek de campus waar  
jij straks studeert en veel meer!

ONLINE OPEN DAY
16 NOVEMBER 2022

Ontdek de UT en onze bacheloropleidingen  
vanaf je laptop!

PROEF HET STUDENTENLEVEN!
BOEK EEN MEELOOPDAG

Zit jij in 5 of 6 vwo en wil je ervaren hoe het is 
om te studeren aan de UT? Volg een collegedag 
samen met een student van de opleiding die jou 
interesseert! Kies je eigen datum op werkdagen van 
half oktober tot mei.

BEKIJK HET HELE OVERZICHT VAN  
ONZE ACTIVITEITEN

 UTWENTE.NL/STUDIEKIEZEN

CONTACT
WHATSAPP
+31 (0)6 51 84 26 33 (tijdens kantooruren)

BELLEN
+31 (0)53 489 54 89 (tijdens kantooruren)

E-MAIL
study@utwente.nl

 UTWENTE.NL/MAG/CONTACT

FOTOGRAFIE
Eric Brinkhorst
Rikkert Harink
Gijs van Ouwerkerk
Annabel Jeuring
Enschede Promotie

DISCLAIMER
Deze brochure is een uitgave van Marketing & Communicatie 
van de Universiteit 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. 

GA OP VIRTUELE  
VERKENNING EN 
DOWNLOAD ONZE  
CAMPUS APP
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12.903
STUDENTEN

WAARVAN 32% INTERNATIONAAL

NO 1
VOOROPLOPEND IN ONDERNEMERSCHAP

ÉN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

130
STUDIE- EN STUDENTENVERENIGINGEN

CAMPUS ADRES
Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB  Enschede

POST ADRES 
Universiteit Twente 
Postbus 217
7500 AE  Enschede

T +31 (0)53 489 54 89
study@utwente.nl
utwente.nl/mag/bachelor

Volg ons op social:

@utwente

   

PARIJS

BERLIJNLONDEN
AMSTERDAM
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