Studie
of stage
in Zeeland
—
Wil je als Vlaamse student graag een
buitenlandse ervaring opdoen dicht bij huis?
Kom dan studeren of stage lopen in
Zeeland. Middelburg en Vlissingen zijn
echte studentensteden. Je voelt je al gauw
thuis en op je fiets ben je overal in mum
van tijd. Op het strand en de boulevard van
Vlissingen kun je relaxen en even uitwaaien.
In het monumentale Middelburg vind je alles
wat een stad je kan bieden: cultuur en
diverse winkeltjes. In beide steden vind je
betaalbare woonruimte. Daarnaast zijn er
veel uitgaansgelegenheden en evenementen.
Zowel nationale als internationale studenten
komen hier studeren. Maak kennis met de
Zeeuwse studentencommunity!

Tua_20171107.indd 1

17/11/17 19:35

—
Op de HZ University of Applied
Sciences sta jij als persoon centraal.
We motiveren en stimuleren je om
het beste uit je talenten en uit jezelf
te halen. Niet alleen op intellectueel
gebied, maar ook op het gebied van

Persoonlijk onderwijs
De klassen op de HZ zijn klein, waardoor we je persoonlijk onderwijs kunnen bieden. Docenten kennen je bij
naam en je krijgt aan het begin van je eerste jaar een
studieloopbaancoach (SLC) toegewezen. Hij of zij ondersteunt je bij het uitstippelen van jouw studieloopbaan en
staat voor je klaar als je tegen uitdagingen aanloopt.

je persoonlijke ontwikkeling. Je wordt
opgeleid tot een verantwoordelijke,

Studeren
aan de HZ

waardevolle en zelfbewuste
professional, zodat je na je opleiding
zo hoog mogelijk gekwalificeerd bent.
De HZ heeft in totaal 4800 studenten
waarvan 600 internationale studenten
van over de hele wereld.
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Kennismaking met het werkveld
Na vier jaar hard werken wil je natuurlijk snel een baan
vinden. Daarom maak je tijdens je opleiding al regelmatig
kennis met het werkveld. Je wordt opgeleid volgens de
wensen en eisen van het werkveld, zodat je opleiding
goed aansluit op het beroepenveld.
Alle kansen aan de HZ
We leiden je op tot een professional in jouw vakgebied.
Dit doen we door het student- en procesgericht onderwijsmodel te gebruiken. Wat betekent studeren aan de HZ
voor jou?
▸▸ Jouw talenten staan voorop en je krijgt
alle kansen deze maximaal te ontwikkelen
▸▸ Je bent zelf verantwoordelijk voor het
succes van jouw studie
▸▸ De opdrachten uit je opleiding komen
vaak direct uit het werkveld
▸▸ Je wordt gestimuleerd en gemotiveerd om ervaring
en kennis in het buitenland op te doen
▸▸ Je opleiding sluit goed aan op het beroepenveld. Je
maakt kennis met je toekomstige beroep via excursies en opdrachten
▸▸ Je ontwikkelt je optimaal op creatief
en intellectueel niveau
▸▸ Veel aandacht voor onderzoek tijdens je opleiding
▸▸ Moderne faciliteiten, van goed uitgeruste
laboratoria tot een HZ Shop
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—
University College Roosevelt is het internationale honors
college van de Universiteit Utrecht in Middelburg. Studenten

Studeren
aan UCR

stellen hun eigen programma samen uit een breed aanbod
van vakken. De voertaal is Engels en alle studenten wonen
op de Middelburgse binnenstadscampus. Met meer dan 60
verschillende nationaliteiten onder de studenten en een internationaal georienteerd curriculum is UCR voor veel mensen
een opstap naar een internationale carrière.

Op University College Roosevelt (UCR) haal je binnen drie jaar
je Bachelor of Arts of Bachelor of Science door 24 vakken te
selecteren uit drie ‘departments’: Arts & Humanities, Science en
Social Science. Binnen de Arts & Humanities kan je kiezen uit
Antiquity, Philosophy, (Art) History, Religion, Musicology, Literature en Linguistics. Social Science biedt onder andere Sociology,
Psychology, Anthropology, Human Geography, Law, Economics
en Politics. Als je geïnteresseerd bent in Science dan kan je
kiezen uit Mathematics, Computer Science, Earth Science, Life
Science, Biology, Biomedical Science, Physics, Chemistry en
Cognitive Science.
In je eerste jaar kan je vakken volgen uit alle departments; na
je eerste jaar kies je een department uit als je hoofdrichting
(major). Naast je major kan je echter ook nog vakken uit andere
departments volgen. Dat betekent dat je op UCR je eigen
academische programma kan vormgeven, helemaal volgens je
eigen interesses. Natuurlijk zijn er wel een aantal regels: zo moet
iedere student een tweede vreemde taal leren en is er voor ieder
department een aantal verplichte vakken. Op die manier kan
je na UCR doorstromen naar de beste Master programma’s in
Nederland, België en de rest van de wereld.
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Keuzestress?
Kom naar University College Roosevelt!
Op University College Roosevelt maak je je eigen combinatie van vakken.
Wil je scheikunde combineren met muziek? Psychologie met antropologie? Politicologie met rechten? Of liever geschiedenis met filosofie? Het
kan met deze brede Bachelor Liberal Arts & Sciences! Je woont op de
unieke binnenstadscampus, waar iedereen Engels spreekt.

17/11/17 19:35

Wens je nog meer
informatie of advies?
TUA WEST
Van Belleghemdreef 6
8510 Marke
TEL. +32 (0)56 140 140
info@tuawest.be
www.tuawest.be/projecten/grensinfovoorziening
www.grenzinfo.eu/nl/studeren

Meer info over het
opleidingsaanbod?
www.hz.nl/opleidingen
www.ucr.nl
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