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2 / Straks student

N
og even en je gaat studeren. 

Maar wát? En wáar? Allemaal vragen 

die je de komende maanden of jaren 

beantwoordt. Die antwoorden moet  

je zelf vinden. Door goed om je heen te kijken.  

Door te lezen, te vragen en te luisteren. Kortom,  

door informatie te verzamelen. In dit magazine vind 

je een deel van die informatie. Als je het doorleest 

krijg je vast een indruk. Waarvan? Van studeren.  

Van Groningen. Van studeren in Groningen. En dat  

is meer dan de som van die twee, dat merk je wel  

als je verder leest. 

Wellicht ben je na het lezen van dit magazine 

enthousiast over Groningen. Dat is mooi, dan ben je 

al een eind op weg om één vraag te beantwoorden. 

Maar je moet je natuurlijk verder oriënteren.  

Met studenten, voorlichters of docenten praten. 

Kijken bij opleidingen, de sfeer in de stad proeven. 

Kom daarom naar de Open Dag van de  

Rijksuniversiteit Groningen, op vrijdag 29 januari 

en zaterdag 9 april. Voor meer én andere 

antwoorden. Want hoe eerder jij passende 

antwoorden op je vragen vindt, hoe beter.      

Tot ziens in Groningen!
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Open dag
Tijdig aanmelden  
Aanmelding voor de Open dag is verplicht, via www.rug.nl/opendag. 
Wees er op tijd bij, het is erg snel vol! Als je je aanmeldt krijg je je 
toegangsbewijzen toegemaild. 

Peter Rianto
bezocht in november de  
Open Dag 

‘Ik ben op de Open Dag alleen naar de presentatie van Kunst- 
geschiedenis geweest. Waar ik vooral nieuwsgierig naar was 
waren de vakken je krijgt, wat je precies gaat leren, waarin je je 
kunt ontwikkelen. Wat je er later mee kunt gaan doen vind ik 
minder belangrijk, dat lees ik wel op internet. Ik heb een 
presentatie bezocht bij Kunstgeschiedenis, daarin spraken twee 
docenten en een oud-student. De minicolleges waren heel interes-
sant en de docenten waren enthousiast, ze gaven dan ook een  
duidelijk beeld over het vakgebied. Na alles gezien en aangehoord 
te hebben had ik het gevoel precies te begrijpen wat de studie 
inhield. Op de infomarkt heb ik ook nog gesproken met studenten 
van een aantal studies, waardoor het verschil tussen bijvoorbeeld 
Kunstgeschiedenis en Kunsten, cultuur en media me nu 
duidelijker is. 

Ik kom uit Elburg, en oriënteer me vooral op Groningen. 
Van vrienden en familie heb ik gehoord dat het hier een goede 
universiteit is, dus ik kijk vooral naar de inhoud van de studie. 
En Groningen ken ik al een beetje: een gezellige stad, met leuke 
open mensen. 

Kunst fascineert me, het verhaal dat je er in kunt vinden interes-
seert me ontzettend. Ik wil er veel meer over weten. Ik heb eerst 
havo gedaan en daarna een paar maanden hbo, multimediadesign. 
Dat was niks voor mij, te praktisch. Toen heb ik een tijdje gewerkt. 
Maar nu ben ik erachter gekomen dat ik graag dingen wil leren, 
vooral over kunst. Ik ben erg gemotiveerd en wil graag geld opzij 
zetten en me voorbereiden op het toelatingsexamen dat ik moet 
doen omdat ik geen vwo heb. Dit is echt wat ik leuk vind, ik ga er 
nu voor!’   

 

Wat doe je allemaal op de Open dag? Dat verschilt per opleiding.  
Een college volgen, praten met studenten, docenten en studie-
adviseurs, rondkijken in het gebouw en alvast aanschuiven naast 
andere scholieren die straks wellicht je medestudenten zijn. 
Kortom: gevarieerde informatie over de studie. En natuurlijk 
krijg je een indruk van de sfeer in studentenstad Groningen. 
 
Zelf studies uitkiezen
Je kunt op de Open dag maximaal vier opleidingen bezoeken.  
Elke opleiding biedt minimaal twee keer een programma aan.  
Je kunt zelf opleidingen combineren en zo je programma samen-
stellen. De eerste rondes beginnen om negen uur, de laatste 
zijn om kwart over vijf afgelopen. Op het inschrijfformulier op 
onze website vind je de exacte aanvangstijden.

Informatiemarkt en studiekeuzeworkshops 
Je kunt je ook opgeven voor presentaties over bijvoorbeeld  
huisvesting, studeren in het buitenland en studentenleven. In het 
Academiegebouw, in het centrum, is een algemene informatiemarkt. 
Makkelijk te combineren met een bezoekje aan studies van de 
faculteiten Letteren, Rechten, Godgeleerdheid & Godsdienstweten-
schap, Wijsbegeerte, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en 
de Medische Wetenschappen, die ook in of vlakbij het centrum zitten. 
In het Academiegebouw starten ook de stadswandelingen waar je je 
voor kunt opgeven en houdt het Honours College open huis. Ook op 
de Zernike Campus kun je naar een algemene informatiemarkt. Als 
je naar een studiekeuzeworkshop wilt, in het Academiegebouw of 
op de Zernike Campus, dan kun je je daar vooraf op de website voor 
aanmelden.  

9 april weer Open Dag
Ook op zaterdag 9 april is er nog een Open Dag. Deze duurt van 
tien tot vier uur.  

  ›     www.rug.nl/video/onderwijs/bachelorstudies (video’s over alle opleidingen van de RUG) 
  › http://rug.online-magazine.nl (online magazines van alle bacheloropleidingen RUG)

 Straks ga je studeren. Maar wat? En waar? De universiteit zelf is dé plek om rond te kijken

 en vragen te stellen. Daarom kun je bij de Rijksuniversiteit Groningen op de Open dag

 kennismaken met meerdere studies. De voorlichting vindt zoveel mogelijk plaats in de

 gebouwen van de studies zelf, verspreid over de hele stad. Ideaal, als je eens bij een studie

 wilt kijken en ook nieuwsgierig bent naar de stad Groningen. 

 studiekeuzeRUG, #odRUG (Open dag)

 universityGroningen

 studiekiezersRUG

 universityofgroningen 

Op bezoek bij studies in
studentenstad Groningen
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Dagboek van een student Sophie Lammertink

 › www.rug.nl/bachelors/psychology/
  ›    www.rug.nl/video/ba-psychologie
 › www.rug.nl/honours

Maandag
Op maandag ben ik altijd nog bij mijn      
ouders – ook wel ‘thuisthuis’ genoemd 
onder studenten – omdat ik in de weeken-
den altijd terugga. In het eerste blok van dit 
jaar heb ik ook geen college op maandag, 
dus sta ik rustig op en begin rond een uur 
of 9 met studeren. Op de universiteit heb 
je maar weinig college-uren (ik heb nu acht 
uur per week), en moet je dus veel zelf  
studeren. Daarvoor moet je wel goed 
kunnen plannen en een beetje discipline 
hebben, want het is natuurlijk veel aan-
trekkelijker om allemaal leuke dingen te 
doen... Rond de middag ga ik met de trein 
naar Groningen. Daar eet ik ’s avonds met 
mijn huisgenoot, met wie ik daarna ook 
naar volleybaltraining ga. Ik volleybal nu al 
ruim twee jaar bij Veracles, een van de vele 
gezellige studentensportverenigingen in 
Groningen. Na de training plof ik neer op de 
bank en kijk ik samen met mijn huisgenoten 
nog even tv tot ik naar bed ga. 

Dinsdag 
Ik sta weer op rond een uur of 8, om even 
de laatste dingen door te nemen voor 
mijn college criminologie om 11 uur. Deze 
week is er een gastdocent die vertelt hoe 
internationale misdrijven ontstaan. Erg 
interessant! Ik doe nu een half jaar de minor 
Misdaad en Straf, met vakken op het gebied 
van recht, criminologie, psychiatrie en 
psychologie. Ik wil na mijn bachelor 
Psychologie misschien een master in 
Forensisch Klinische Psychologie doen. 
Daarbij kan de kennis van deze minor goed 
van pas komen. Na het college ga ik met 
een paar medestudenten naar de markt om 
boodschappen in te slaan voor de komende 
week. De rest van de middag studeer ik 
thuis. Ik ben lid van de studievereniging van 
Psychologie, waar ik ook in een commissie 
zit. Daarmee organiseer ik een liftwedstrijd 
en deelname aan de Batavierenrace (de 
grootste studenten-hardloopestafette van 
Nederland), en we vergaderen elke 
dinsdagavond. Om 6 uur gaan we samen 
boodschappen doen, en daarna koken en 
eten. Naast het serieuze vergaderen hebben 
we ook altijd een gezellige avond samen!  

Woensdag
Op woensdag ben ik vrij tot 3 uur en werk ik 
aan een onderzoek waar ik voor het Honours 
College bij betrokken ben. Hierbij doen we 
onderzoek naar het geheugen van kinderen 
van vier en vijf jaar. Ik typ interviews met 
hen uit en zet die om in data die we kunnen 
analyseren. Dit onderzoek is deel van het 
zogenaamde ‘verdiepende deel’ van het 
honourstraject. Dat verschilt per studie en 
biedt de mogelijkheid om meer te leren over 
je eigen vakgebied, onderzoek te doen en je 
kritisch denkvermogen verder te ontwik-
kelen. Daarnaast heb je het verbredende 
deel, en dit bestaat uit keuzevakken uit 
andere vakgebieden, en workshops om je 
talenten en vaardigheden te ontwikkelen. 
Ik vind dit een heel leuke en leerzame toe-
voeging aan mijn studie. Ik heb bijvoorbeeld 
de vakken filosofie en toerisme gevolgd 
en workshops gedaan over onder andere 
debatteren en coaching. Van 3 tot 5 uur 
college, en daarna snel naar huis om te eten. 
Om 7 uur moet ik namelijk alweer naar 
volleybalwedstrijden toe. De wedstrijden 
zijn superspannend en we winnen met 4-0! 
Normaal reden voor een feestje in de stam-
kroeg van de volleybalvereniging, maar nu 
staan de tentamens voor de deur en gaan 
we dus maar verstandig naar huis.

Donderdag
Vandaag een drukke dag. Van 9 tot 1 
college en daarna een afspraak met de 
begeleider van mijn onderzoek voor het 
Honours College, om de voortgang te 
bespreken. Meestal zijn we na een uur klaar, 
waarna ik thuis de afspraken uitwerk en een 
begin maak met de taken voor komende 
week. Daarna weer studeren, dit doe ik het 
liefst thuis. Veel studenten studeren in de 
Universiteitsbibliotheek of bij de studie, 
maar omdat ik het geluk heb dat ik in een 
rustig studentenhuis woon kan ik ook 
thuis studeren. Om 5 uur ga ik naar het 
Sportcentrum (‘de ACLO’) van de universi-
teit waar volgens mij bijna elke Groninger 
student wel lid van is. Er zijn ontzettend veel 
studentensportverenigingen, van voetbal tot 
windsurfen en van tennis tot duiken. Als lid 
van de ACLO kun je sporten bij verenigingen, 
maar ook meedoen aan de drukbezochte 
algemene sportlessen. Ik ga zelf elke week 
wel een keer naar bodyfit of labooca, maar 
je kunt bijvoorbeeld ook spinnen, dansen 
of gewichtheffen bij bodypump of in het 
fitnesscentrum. Ik ga zelf niet heel vaak uit, 
tenzij er een leuk feestje is, maar als ik uitga 
doe ik dat het liefst op donderdagavond. Dit 
is vaak de gezelligste avond in de stad! 

Hoi! Ik ben Sophie Lammertink en ik ben  

derdejaars Psychologie en Honours College  

aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik zal  

jullie hier een inkijkje geven in mijn week!

Vrijdag 
Ik slaap uit tot 9 uur, waarna ik rustig opsta 
en mijn spullen inpak om naar ‘thuisthuis’ te 
gaan. Vrijdag is ook schoonmaakdag in mijn 
huis, voor mij staat de badkamer op het 
schema. Ik maak ook meteen mijn kamer 
maar weer eens schoon. Verder doe ik elke 
vrijdag wel wat anders: soms ben ik de hele 
middag aan het studeren, een andere keer 
ga ik winkelen met een vriendin. Deze week 
heb ik afgesproken met een vriendin die 
in Amsterdam woont. We gaan ’s avonds 
samen eten en daarna naar een feest in AIR 
Amsterdam. Ik vind het altijd interessant 
om te zien hoe verschillend Amsterdam 
en Groningen zijn qua sfeer, en hoewel ik 
allebei leuk vind, gaat mijn voorkeur toch 
uit naar Groningen als studentenstad! Ik 
vind dat Groningen veel te bieden heeft, 
van relatief kleinschalige gezelligheid, veel 
mogelijkheden op sportief en ander recre-
atief gebied tot onderwijs op hoog niveau. 
Kortom, een ideale studentenstad met een 
goede én leuke universiteit! 
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‘I
k wist altijd al wel dat ik Bedrijfskunde wilde gaan studeren, 
maar waar? Ik zocht een bruisende studentenstad en koos 
daarom voor Groningen. Ik ben opgegroeid in Haren – een 
dorp hier vlakbij – en wist daarom al vrij veel over de Stad en 

de universiteit. Groningen is jong en er is hier altijd wel iets te doen.  
De keus was daarom snel gemaakt: Groningen it is!

Ik woon in een huis samen met een goede vriend die ik al kende van 
school. In het begin was het wel even wennen om alles in goede banen 
te leiden. Internet en televisie moest bijvoorbeeld geregeld worden en 
je moet samen zorgen voor boodschappen. In goed overleg kom je er 
altijd wel uit. We eten vaak met z’n tweeën. Gelukkig houden we allebei 
van goed en gezond eten. Meestal kookt één van ons en doet de ander 
de afwas. Dit wisselen we zo om en om. 

De eerste paar maanden van de studie zijn mij goed bevallen. Ik volg 
vakken over marketing en economie die ik erg interessant vind. We 
hebben ook gastcolleges van mensen uit het bedrijfsleven. Op die 
manier komt de stof tot leven en zie je door praktijkvoorbeelden hoe je 
kennis kan worden toegepast. In het begin van de studie was het wel 

wennen aan de digitale leeromgeving. Je moet daar zelf je eigen weg in 
vinden. Buiten de tentamenperiodes moet je altijd goed voorbereid zijn 
en veel Engelse teksten lezen. Engels was niet mijn beste vak, maar je 
merkt dat je snel grote stappen maakt. 

Ik wist al veel over Bedrijfskunde via vrienden en kennissen. Het is 
een vrij grote studie met meer dan driehonderd eerstejaars. Ik wil mij 
daarom gaan onderscheiden op verschillende vlakken. Ik wil bijvoor-
beeld graag in een commissie van de studievereniging en het Honours 
College programma volgen. Ik ben serieus aan het studeren en probeer 
de propedeuse in één jaar te halen. Ik vind dat je veel vrije tijd hebt 
waardoor je zelf de tijd goed in moet delen. Dit ging bij mij in het begin 
niet helemaal goed, daarom heb ik een Studieplanner ingeschakeld 
die me heeft geholpen. Naast de studie voetbal ik drie keer per week 
en probeer ik twee keer per week te fitnessen. Sporten zorgt ervoor 
dat ik mijn hoofd leeg kan maken en me weer goed kan focussen op de 
studie!’

 › www.rug.nl/bachelors/business-administration
 ›   www.rug.nl/video/ba-bedrijfskunde

Tjitze Bouma eerstejaars Bedrijfskunde
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Desi Burghoorn eerstejaars Liberal Arts and Sciences (University College Groningen)

‘I
k heb voor Liberal Arts and Sciences gekozen omdat ik een 
brede interesse heb in veel gebieden. Uiteindelijk is mijn oog 
gevallen op deze studie. Na een warm onthaal wist ik het 
eigenlijk al direct: ik ga studeren in Groningen! De studie 

vind ik erg leuk en interessant. Je moet veel lezen en de stof altijd 
goed voorbereiden. Daarnaast moet je ook veel samenwerken met je 
medestudenten en heb je veel practica. Op vrijdag hebben we altijd 
een hoorcollege van een gaststudent. Op die manier leren we veel uit 
diverse wetenschappelijke invalshoeken. Erg interessant en leuk, maar 
ook behoorlijk pittig. Maar dat geeft niet, dat is ook wat ik zocht. 

Als je eenmaal bent toegelaten tot de opleiding is het verplicht om 
samen met medestudenten in een studentenhuis te wonen. Dit 
bevordert de samenhang en eensgezindheid. Daarnaast is het ook erg 
gezellig en praktisch om met je medestudenten te wonen. Je leert veel 
van elkaar en je kunt makkelijk overleggen en discussiëren over de 
stof die je moet bestuderen. Ik woon samen met zowel Nederlandse als 
internationale studenten. De sfeer is daarom erg internationaal en de 
voertaal is doorgaans Engels. De overgang van scholier naar student 
vind ik behoorlijk indrukwekkend. Je moet opeens zaken regelen over 

de huur en nadenken over wat je elke avond wilt gaan eten. Ook het 
samenwonen met mensen die je net kent is nieuw voor mij. Daarnaast 
moet je ook rekening houden met bijvoorbeeld het huishouden. Het 
zijn vaak de kleine dingen die opeens belangrijk worden. 

Ondanks de workload bij de studie heb ik zeker tijd over om mijn  
creatieve kant te ontwikkelen. Ik volg de cursus music choir bij het 
cultureel studentencentrum USVA. Ook heb ik samen met mijn studie-
genoten een commissie opgericht waar ik nu penningmeester van ben. 
Om de twee maanden willen we een ‘journal’ uitbrengen met nieuws 
over de studie. Vaak hoor je dat studenten van het University College 
geen tijd hebben voor andere zaken. Dat is niet waar. Het is wel erg 
belangrijk om goed te plannen en altijd goed voorbereid te zijn. 

Groningen vind ik fantastisch. De ‘Stadjers’ zijn jong en het bruist hier 
altijd van de gezelligheid. Voor mij is Groningen daarom ook de ideale 
studentenstad. Ik vind het fijn dat alles dichtbij is. Je hoeft nooit lang te 
fietsen om ergens te komen!’

 › www.rug.nl/bachelors/liberal-arts-and-sciences

Het eerste jaar in Groningen. 
Dat betekent: veel nieuwe 
indrukken, op kamers wonen, 
wennen aan de studie, nieuwe 
vrienden en vriendinnen, nieuwe 
activiteiten. Twee studenten 
kijken terug op hun eerste 
maanden en vertellen over 
de overgang van school naar 
universiteit en het leven als 
student. 

Terugblik op de eerste maanden



Technische wiskunde 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN…? 

Wiskunde

Wiskunde B op vwo-niveau is een eis, natuurkunde wordt 
aangeraden. Je hebt plezier in wiskunde, logisch denken en 

abstracte problemen. Je neemt de abc-formule niet enkel als een 
gegeven, maar wilt ook weten waarom deze werkt.

Het verkrijgen van een flinke wiskundige basis.
Wiskundige stellingen bewijzen.

Calculus, Lineaire algebra, Analyse, Gewone 
differentiaalvergelijkingen, Kansrekening, Statistiek, Algebra.

Gastlezingen uit het bedrijfsleven.

De richting General mathematics, met interessegebieden Pure 
mathematics, Physics, Logic and philosophy. De richting Statistics 

and econometrics met extra verdieping in statistiek en basisvakken 
econometrie.

Wiskundige bewijzen en heel abstracte vakken.

Onderzoek en bedrijf. Overal waar ze mensen zoeken die logisch en 
analytisch problemen kunnen oplossen.

 ›  www.rug.nl/bachelors/mathematics
 ›    www.rug.nl/video/ba-wiskunde

Wiskunde B op vwo-niveau is een eis, natuurkunde en informatica 
zijn ook handig. Je hebt plezier in wiskunde, techniek en 
computermodellen. Je vindt het leuk om een verhaal om te zetten in 
een wiskundig probleem.

Het verkrijgen van een flinke wiskundige basis. Problemen uit 
de praktijk kunnen omzetten in een wiskundig probleem en dit 
probleem oplossen.

Calculus, Lineaire Algebra, Analyse, Gewone 
differentiaalvergelijkingen, Stromingsleer, Systeemtheorie.

In de bachelor gastlezingen uit bedrijfsleven en bij vakken als 
stromingsleer worden problemen uit de praktijk gehaald. In de 
master een stage.

Geen officiële richtingen, maar er zijn twee vakgebieden, Systems 
and control, Computational fluid dynamics

Programmeren.  Gebruik van pure en theoretische wiskunde.

Onderzoek en bedrijf. Overal waar ze mensen zoeken die praktische 
problemen kunnen oplossen door deze wiskundig te benaderen.

 ›  www.rug.nl/bachelors/applied-mathematics
 ›    www.rug.nl/video/ba-tw

Voor wie geschikt?

Waar draait de studie om? 

Kenmerkende vakken?

Aandacht voor praktijk?  

Kun je in de bachelor uit richtingen kiezen? 

Wat vinden studenten vaak lastig? 

Waar kun je terechtkomen?

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN…? 

Communicatie- en 
informatiewetenschappen 

Informatiekunde

Je bent geboeid door informatietechnologie. Je vindt het leuk om te 
(leren) programmeren en de gigantische hoeveelheid data die via 

internet toegankelijk is automatisch te analyseren of te bewerken. 
Je denkt logisch en werkt nauwkeurig. Je wilt problemen analyseren 

en oplossingen bedenken, om iets te maken dat de huidige 
informatietechnologie kan verbeteren of aanvullen.

Analyse en bewerking van data zoals interacties in sociale media, 
webdocumenten en gestructureerde databases. Je zoekt naar slimme 

manieren waarop een computer met de mens communiceert en 
met menselijke taal omgaat. Je leert programmeren, houdt je bezig 
met opslag, presentatie en analyse van data. Je leert zoekmachines 

bouwen, interactieve websites ontwikkelen, user-interfaces 
evalueren, automatische teksten analyseren en gegevens bewerken. 

Programmeren, Tekstmanipulatie, Webtechnologie, Databases, 
Zoekmachines, Sociale media,  Statistiek, Taalkunde.

 

De nadruk ligt op webtechnologie, taaltechnologie en  
mens-computerinteractie. Je kunt je interesses in taal en tekst 
combineren met je exacte capaciteiten. In alle vakken pas je de 

opgedane kennis meteen toe en je kunt een stage doen.

Een half jaar minorruimte kun je invullen met een stage of vakken 
bij een andere opleiding of een buitenlandse universiteit. Passende 

minoren: bedrijfskunde, ICT en recht, kunstmatige intelligentie, 
taalkunde. 

Taalkunde, logisch programmeren, computationele grammatica, 
en zoekmachines. 

Bij ict-bedrijven en -afdelingen, documentatiecentra of de 
overheid, als adviseur informatietechnologie, informatieanalist, of 

softwareontwikkelaar. Of onderzoeker of eigenaar van een eigen 
bedrijf (b.v. als webdesigner of usability expert).

 ›  www.rug.nl/bachelors/information-science
 ›    www.rug.nl/video/ba-informatiekunde

Je hebt affiniteit met communicatie en taal. Het lijkt je leuk 
om teksten en andere communicatiemiddelen begrijpelijk en 
aantrekkelijk te maken en te onderzoeken welke factoren een rol 
spelen. Je wilt met een analytische blik naar communicatieprocessen 
kijken en bent communicatief vaardig. 

Communicatie bestuderen vanuit een taaloptiek, in samenhang  
met de doelstellingen van een bedrijf, het gebruikte medium en de 
culturele achtergronden van de doelgroep. Er is veel aandacht voor 
taal als middel om een boodschap over te brengen, maar ook voor 
sociaal-psychologische aspecten van communicatie en visuele 
communicatie.

Inleiding communicatieonderzoek, Methodologie, Statistiek,  
Gespreks- en tekstanalyse, Corporate communicatie en Case-study. 

Er is vaak aansluiting met maatschappelijke thema’s. In veel vakken  
pas je opgedane kennis toe op bestaande situaties en je kunt een  
stage doen.

Een half jaar minorruimte kun je invullen met een stage of 
vakken bij een andere opleiding of een buitenlandse universiteit. 
Specialisatievakken in media-, computer- en organisationele 
communicatie. 

Het aanleren van academische onderzoekvaardigheden, rapportage 
en schrijfstijl.

Communicatiemedewerker of -adviseur, voorlichter, medewerker 
online communicatie, tekst- of speechschrijver, media-adviseur, 
docent of onderzoeker. 

 ›  www.rug.nl/bachelors/communication-and-information-studies
 ›    www.rug.nl/video/ba-ciw

Voor wie geschikt?

Waar draait de studie om? 

Kenmerkende vakken?

Aandacht voor praktijk?  

Kun je in de bachelor uit richtingen kiezen? 

Wat vinden studenten vaak lastig? 

Waar kun je terechtkomen?
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Religiewetenschappen

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN…? 

Theologie

Je hebt een goed taalgevoel. Je moet veel lezen en ook twee talen 
leren (Grieks en Hebreeuws). Je hebt interesse in geschiedenis, 

filosofie, psychologie en kunst en in de joods-christelijke religie en 
cultuur. Je durft kritisch te kijken naar het eigen geloof.

Het leren doorgronden van de joods-christelijke wortels van de 
westerse cultuur en wat dat voor onze hedendaagse samenleving 

betekent.

Grieks, Hebreeuws, Exegese Oude en Nieuwe Testament, 
bestudering van apocriefe teksten zoals de Dode Zeerollen.  

Als je voor een vooropleiding voor predikant kiest ook vakken  
als dogmatiek en theologische ethiek.

Stage is verplicht en er zijn excursies met praktische 
onderzoeksopdrachten. Binnen de vooropleidingsroute voor het 
predikantschap is er ook veel aandacht voor de praktijk, zoals in  
het vak praktische theologie. De minor Geestelijke verzorging is  

het voortraject voor de praktijkgerichte masteropleiding  
Geestelijke Verzorging.

Specialisatie Tekst en context in de oudheid,  
specialisatie Theologie en maatschappij in de huidige samenleving, 

specialisatie vooropleiding predikantsmaster (PThU-traject), 
specialisatie vooropleiding Geestelijke verzorging.

De hoeveelheid literatuur en het leren van de talen  
Hebreeuws en Grieks.

Kerk, geestelijke verzorging, onderwijs, beleidsmedewerker bij de 
overheid, culturele sector, onderzoek.

 ›  www.rug.nl/bachelors/theology
 ›    www.rug.nl/video/ba-theologie

Je staat open voor verschillende levensbeschouwingen en houdt  
van lezen, want je moet veel literatuur lezen. Je bent geïnteresseerd 
in geschiedenis, sociologie, psychologie, filosofie, politiek en 
culturele antropologie en hebt een fascinatie voor religie en  
andere culturen en samenlevingen.

Het bestuderen van religie in al haar uitingen en 
verschijningsvormen wereldwijd en begrijpen welke impact  
religie heeft op cultuur en samenleving.

Religie en politiek, religie en media, antropologie en sociologie 
van religie, de geschiedenis, bronnen en rituelen van verschillende 
wereldreligies.

Stage is verplicht en er zijn excursies met praktische 
onderzoeksopdrachten. De minor Geestelijke verzorging is  
het voortraject voor de praktijkgerichte masteropleiding  
Geestelijke Verzorging. De opleiding sluit aan bij de actualiteit 
bijvoorbeeld met het thema religie en conflict.

Specialisatie Religieuze bronnen in dialoog, specialisatie  
Religie en maatschappelijke problemen, specialisatie  
vooropleiding Geestelijke verzorging.

De hoeveelheid literatuur en het aanleren van academische 
onderzoeksmethoden.

Beleidsadviseur/medewerker bij overheid en internationale  
NGO’s, geestelijke verzorging, onderwijs, onderzoek.

 ›  www.rug.nl/bachelors/religious-studies
 ›    www.rug.nl/video/ba-rw

Voor wie geschikt?

Waar draait de studie om? 

Kenmerkende vakken?

Aandacht voor praktijk?  

Kun je in de bachelor uit richtingen kiezen? 

Wat vinden studenten vaak lastig? 

Waar kun je terechtkomen?
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Sterre Koops studeert Biologie en 
Wijsbegeerte. Ze woont samen met haar vriend in  
een gezellig huisje in de studentikoze Korrewegwijk.  
Ze is ondernemend, houdt van lezen en noemt zichzelf 
een workaholic. Als powerlady in spe is ze actief in  
verschillende organisaties en is ze zelfs voorzitter van 
een besloten club. Wat valt er allemaal te ontdekken 
in Sterre haar huis?

1_

2_

3_

4_

5_

1

2

3

4

5

Ik heb ooit een prijs gewonnen voor het maken van een  
voorlichtingsfilm over Loverboys. Voor het regisseren en  
figureren in de film heb ik een Oscar – van plastic – gewonnen.  
Ik ben erg trots op die overwinning en daarom staat de  
Oscar prominent op mijn schouw. 

Deze kaart heb ik ingelijst en staat op mijn bureau. Soms heb  
ik helemaal geen zin om te studeren. Ik raak altijd weer flink 
gemotiveerd als ik deze tekst voor mij zie. Ik vind het belang-
rijk om net iets verder te gaan dan de rest. Daarom doe ik 
ook twee studies. Het is niet makkelijk, maar zeker de moeite 
waard. 

Ik vind het fantastisch om rommelmarkten en tweedehands-
winkels bij langs te struinen voor een goed boek. Mijn boeken-
kast is inmiddels ook behoorlijk aan het uitpuilen met boeken 
over biologie en filosofie. Ik ben zelf ook actief in het schrijven 
van gedichten en heb een eigen website waar ik af en toe 
eigengemaakt werk publiceer. 

Dit is een van mijn leukste plekken in het huis, mijn chillroom, 
een speciaal hoekje in de kamer. ’s Avonds wissel ik spannende 
dvd’s af met filosofische gesprekken. De chillroom is ook de 
ideale plek om met vriendinnen even lekker bij te kletsen of 
voor het lezen van een goed boek.

Ik vind het heerlijk om creatief bezig te zijn. Dit schilderij heb 
ik gemaakt bij het cultureel studentencentrum USVA. Als 
student kun je daar voor een zacht prijsje cursussen en work-
shops volgen. Ik ben er erg trots op en krijg vaak veel compli-
menten over het werk.

Mijn kamer
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De valkuilen van
het keuzeproces 

 › www.rug.nl/maileenstudent
 › www.rug.nl/studiekeuze
 › www.orientatietrajectnoord.nl

C
aro Cozijnsen, student Pedagogiek, en Gido Metz, 
student Rechtsgeleerdheid en Psychologie, geven allebei 
voorlichting op scholen over studeren. Ook verzorgen 
ze regelmatig studiekeuzeworkshops. In zo’n workshop 

krijgen deelnemers geen pasklaar advies. Het is meer een middel om 
handvatten aan te reiken om stappen te zetten in het keuzeproces. 
Want uiteindelijk bepaal je zelf, maar je kunt wel meer inzicht  
krijgen in je keuzeproces. 

druk verkrampen sommigen en kiezen ze te snel, om er maar van af 
te zijn. Of ze stellen het uit. Ik spreek in de herfst wel leerlingen uit 
6 vwo die nog moeten beginnen met het keuzeproces. Ongelooflijk!’ 
verzucht Caro. De vijfde klas van het vwo is een goed jaar om te 
beginnen. ‘Een deel van de scholieren weet dan al precies wat ze wil. 
Maar juist voor die groep is het ook nuttig om je goed te oriënteren,’ 
zegt Caro. ‘Vaak zijn dat scholieren die een studie met numerus fixus 
willen doen, zoals Geneeskunde, maar hebben ze niet nagedacht 
over een alternatief. De mogelijkheid van niet aangenomen worden 
hebben ze volledig geblokt.’

Niet vastgelegd
De druk om goed te kiezen is erg hoog. Begrijpelijk, want studeren 
kost veel geld. Anderzijds kan dat dus ook tot verkeerd keuzegedrag 
leiden. ‘Ik zeg vaak dat een foute keuze niet bestaat,’ zegt Gido. ‘Okee, 
stoppen is helemaal niet leuk en het kost geld. Maar als dat je op het 
goede spoor zet voor het volgende jaar, dan heb je er wel wat aan 
gehad.’ Bovendien kies je bij veel opleidingen pas later definitief je 
richting. Dat geeft tijd en ruimte om je verder te oriënteren. Caro: 
‘Binnen studies heb je zoveel richtingen en invullingen, en dan volgt 
later nog de keuze voor de master. Je legt je echt niet altijd direct heel 
erg vast.’

Ouders
Bij een goed studiekeuzeproces is het volgens de voorlichters vooral 
erg belangrijk te kijken naar jezelf. Wat zijn echt je interesses, wat 
zijn je sterke kanten, wat zijn valkuilen, wat zie je jezelf over tien 
jaar doen? En al zitten veel scholieren er niet op te wachten, ook de 
mening van ouders is daar belangrijk bij. Zij hebben vaak een goed 
beeld van de interesses en mogelijkheden van hun kind. Vervolgens is 
het zaak om gestructureerd naar heel veel studies te kijken en open 
te staan voor alles. ‘Je moet een open vizier hebben en niet bang zijn 
om te twijfelen,‘ zegt Gido. ‘Zelfinzicht begint bij twijfel. Neem er de 
tijd voor. Pas als je alle mogelijkheden kent kun je een afgewogen 
keuze maken.’ Moet je je keuze laten afhangen van de stad? Dat wordt 
meestal niet aangeraden. Elke studentenstad is leuk en overal kun je 
een goed sociaal netwerk opbouwen - ook belangrijk om te slagen 
als student. Op één aspect is het echter wel belangrijk om steden te 
vergelijken: de inhoud  van het studieprogramma van de opleiding die 
je wilt doen. Want die kan bij de ene universiteit heel anders zijn dan 
bij de andere.

Sfeer proeven
Ook al kost het veel tijd, Caro en Gido raden iedereen aan om goed 
voorbereid naar zo veel mogelijk open dagen te gaan. Gido: ‘Praat 
vooral met studenten, wat is hun verhaal? Maar bedenk wel tevoren 
wat je wilt weten en vragen.’ ‘Het is ook goed om sfeer te proeven en 
gebouwen te zien,’ vult Caro aan. ‘Waar kom je terecht? Vaak worden 
leerlingen daarna heel enthousiast om weer bezig te gaan met hun 
keuze. Als je in zo’n studentenstad rondloopt weet je weer waar je het 
voor doet.’ 

Hoofd of hart? 
Moet je ook rekening houden met kansen op een baan? Of ga je voor 
je interesse en volg je je hart? ‘We krijgen daar vaak vragen over,’ 
beaamt Caro. ‘Ik zeg altijd dat de arbeidsmarkt na je studie er weer 
heel anders uit kan zien. Daar moet je volgens mij niet op focussen. 
Volg je hart. Als je goed en gedreven bent kom je er altijd wel.’ Doe 
je toch een studie met minder perspectief? Zorg er dan voor dat 

je goede cijfers hebt en dat je opvalt met extra activiteiten binnen 
en buiten de studie. Gido: ‘De universiteit brengt je vooral ook een 
bepaalde kritische denkwijze bij en vaardigheden als onderzoeken, 
hoofd- en bijzaken scheiden, informatie verwerken tot een verslag 
of betoog. Daardoor kun je met veel studies vaak nog verschillende 
kanten op.’

Reddingsboei
En als je het echt niet weet? Wat is de ultieme reddingsboei? ‘Niet 
kiezen kan ook,’ zegt Caro. ‘Of een tussenjaar doen. Maar ga dan 
tijdens dat jaar wel bezig met je keuze. Anders weet je het vlak voor 
tijd weer niet. Je kunt ook een oriëntatietraject volgen. Kies in elk 
geval nooit om het kiezen.’ Een laatste tip? Caro en Gido kijken elkaar 
aan en vatten hun boodschap als volgt samen. ‘Sta open, kijk breed 
om je heen. Het kost tijd, maar het is een leuke keuze. En er zijn meer 
leuke studies dan je denkt.’

 Websites, keuzegidsen, open dagen, magazines, meeloopdagen: als je wilt kun je ontzettend

 veel tijd besteden aan je studiekeuze. Dat is iets wat veel scholieren liever niet doen.

 Er zijn toch zoveel leukere dingen om je mee bezig te houden? Toch is het precies waar

 Caro Cozijnsen en Gido Metz, student-voorlichters aan de RUG voor pleiten. Zij geven

 geregeld studiekeuzeworkshops en kennen de problemen van studiekiezers en de valkuilen

 van het keuzeproces van dichtbij. ‘Kijk echt goed om je heen en sta open voor alles.’

Studiekeuze

Fasen in het studiekeuzeproces

Snoepwinkel
Als studiekiezer kun je je een beetje voelen als een kind in een 
snoepwinkel. Zoveel mogelijkheden, de een nog aanlokkelijker dan 
de ander. Dan kan de keuzestress toeslaan. Caro en Gido proberen 
de druk er altijd een beetje af te halen, om zo te komen tot een beter 
keuzeproces. ‘We willen scholieren bijbrengen dat het leuk is om er 
over na te denken. Kom op, de wereld ligt aan je voeten! Het is toch 
mooi om je te verdiepen in alles wat je kunt doen? Maar door alle 
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Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich

gedragen? Hoe houd je een wijk leefbaar? 

Bijna alles wat er om je heen gebeurt heeft een 

sociologische achtergrond. Sociologen proberen 

gedrag te verklaren en zoeken die verklaring in 

de omgeving en relaties van mensen. Socioloog 

Jan Kornelis Dijkstra doet onderzoek naar 

jongeren en risicogedrag, zoals criminaliteit of 

drugsgebruik. Lotte Hermans is ouderejaars 

Sociologie. Allebei vertellen ze vanuit hún 

perspectief over sociologie.

Sociologie: 
van criminaliteit 
tot welzijn 

 › www.rug.nl/bachelors/sociology
 ›    www.rug.nl/video/ba-sociologie

Lotte Hermans derdejaars Sociologie

‘I
ets met samenleving, politiek, organisaties, 
criminaliteit, het waarom achter maat-
schappelijke verschijnselen: dat was wat 
ik zocht in een studie. Sociologie heeft dit 

allemaal in zich. Ik heb nog geen seconde spijt gehad 
van mijn keuze. Ik zeg vaak dat sociologie gaat om het 
verklaren van gedrag van mensen vanuit meerdere 
perspectieven. Hoe leiden verschillen in omgeving 
en andere factoren tot verschillend gedrag? Voor 
sommige scholieren is het verschil met psychologie 
onduidelijk. Kijk, als iemand een bushokje kapot 
maakt vraagt een psycholoog zich af waarom die 
persoon dat doet. Een socioloog kijkt vooral of er 
in een wijk meer wordt vernield en waarom. Of er 
bijvoorbeeld een lager opleidingsniveau is of veel  
eenoudergezinnen. Je kijkt meer naar het 
functioneren van groepen dan naar het functioneren 
van een individu. Het lijkt misschien veel over 
problemen te gaan. Maar als je iets wilt verklaren 
wil je dat vaak ook oplossen, en dan heb je het al 
snel over sociale problemen. En sociologen kijken 
bijvoorbeeld ook naar welzijn en het verbeteren van 
de werkomgeving. 

Ik vind de opleiding niet heel moeilijk, maar je moet 
er wel veel voor doen. Je hebt gemiddeld zo’n zestien 
uur college per week en moet veel lezen en zelfstudie 
doen. Ach, als je een studie leuk vindt is dat helemaal 
niet erg. Waar veel eerstejaars aan moeten wennen is 
de hoeveelheid statistiekvakken. Maar dat wordt 
heel langzaam opgebouwd en je wordt goed begeleid. 

Je leert veel theorieën, maar die pas je altijd toe 
op de praktijk, en we werken vaak in groepjes aan 
projecten. Dan doe je zelf onderzoek en breng je 
advies uit. Ik heb voor een school onderzocht waarom 
vroegtijdige schoolverlaters later toch weer naar 
school gaan. Het was erg leuk om zo te proeven aan 
het doen van onderzoek. We hielden interviews, 
verwerkten die, analyseerden de uitkomsten 
en hebben de schooldirecteur onze resultaten 
gepresenteerd. 

De opleiding heeft zo’n zeventig eerstejaars. Ik 
vind het hier heel persoonlijk. In mentorgroepen in 
het eerste jaar leer je veel medestudenten kennen. 
Sociologiestudenten zijn actief, iedereen is wel lid 
van de studievereniging of doet iets anders. Ik ken 
niemand die niet bij een groepje hoort. En het zijn 
heel uiteenlopende types. De breedte van de studie 
vind je terug in de studenten, van VVD-stemmers 
tot halve anarchisten. Maar iedereen gaat goed met 
elkaar om en die diversiteit zorgt voor gevarieerde en 
leuke discussies.    

Later wil ik graag beleidsmedewerker worden bij een 
gemeente, bijvoorbeeld op het terrein van migratie. Of 
leraar maatschappijleer, want ik vind het belangrijk 
om te vertellen hoe onze verzorgingsstaat en de 
democratie werken. En het liefst een combinatie van 
beide functies. Theorie en praktijk, helemaal zoals 
de studie is. Ik heb hier echt geweldig mijn draai 
gevonden!’ 

‘I
k richt me op risicogedrag, status en  
sociale netwerken bij jongeren. Onlangs 
heb ik bijvoorbeeld een artikel geschreven 
over de Maturity Gap. Dat is een theorie die 

stelt dat jongeren probleemgedrag vertonen omdat 
ze biologisch wel volwassen zijn, maar sociaal nog 
niet volop mogen meedoen en overal beperkingen 
tegenkomen. Dat zorgt voor frustratie en ze zoeken 
andere manieren om hun volwassenheid te tonen 
en status te verwerven. Uit mijn onderzoek blijkt 
inderdaad dat jongeren die biologisch volwassen 
aan het worden zijn en maar weinig zelf mogen 
beslissen meer conflicten hebben met ouders. Dat 
triggert delinquent gedrag, maar ook roken, drinken 
en drugsgebruik. Je kunt daaruit concluderen 
dat je jongeren afhankelijk van hun biologische 
volwassenheid ruimte en verantwoordelijkheden 
moet geven. 

Mijn interesse voor deze onderwerpen is eigenlijk 
al begonnen toen ik afstudeerde en een artikel las 
van professor Moffitt. Een standaardwerk dat veel 
vragen oproept en veel sociale wetenschappers 
heeft geïnspireerd tot vervolgonderzoek. Als het om 
jongeren, groepsvorming en gedrag gaat, spelen 
er eigenlijk twee mechanismen: beïnvloeding en 
selectie. Doen jongeren hetzelfde omdat ze elkaar 

beïnvloeden of is er sprake van zelfselectie, van  
‘soort zoekt soort’? Dat is een vraag die altijd heel 
lastig te ontrafelen is, daar is heel veel onduidelijk 
over.

Wat ik interessant vind aan dit soort onderzoek zijn 
onder meer de methode en de doelgroep. Ik werk 
veel met de netwerkbenadering. Dan kijk je wie 
wanneer met wie omgaat. Dat is superintrigerend. 
Zeker als je mensen een aantal jaren volgt, en ze 
geregeld vragenlijsten laat invullen. Dan ontdek 
je patronen van beïnvloeding en selectie, zie je de 
ontwikkeling. Je bent eigenlijk een soort puzzel aan 
het oplossen. Daarnaast zijn jongeren een geweldige 
doelgroep om mee te werken. Er gebeurt zoveel in 
de adolescentie, er komt zoveel op je af. Je komt in 
andere omgevingen, ontwikkelt je identiteit en legt de 
basis voor je latere leven. Waarom gaat dat bij de een 
geruisloos en bij de ander zo moeilijk? Dat is allemaal 
fascinerend.

Ik denk dat het heel belangrijk is dat de sociologie 
dit soort processen blootlegt, want dan kun je ook 
ingrijpen. Door onderzoek naar bijvoorbeeld pesten 
zijn er nu succesvolle anti-pestprogramma’s. Als je 
weet hoe dingen werken bij jongeren kun je er voor 
zorgen dat ze gezonder en gelukkiger opgroeien.’  

Jan Kornelis Dijkstra onderzoeker en docent bij Sociologie

Iets voor jou?
Je bent analytisch, creatief, praktisch ingesteld èn 
geïnteresseerd in de samenleving. Je hebt belangstelling 
voor economie en politiek, maar je wilt vooral dieper op de 
zaken ingaan en begrijpen hoe de vork in de steel zit. Je wilt 
ook bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving door 
onderzoek te doen en beleid te maken of uit te voeren. 
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Media Studies 
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 Ryanne van Kampen derdejaars Technische bedrijfskunde

‘Ik doe een project bij CIG Centraalstaal, dat 
onder meer staalplaten voor de scheepsbouw 
levert. Ik onderzoek hoe de logistiek van de  
mallen voor het buigen van die platen beter kan. 
Ze verwachten een goede oplossing van me!  
Dat spreekt me erg aan in deze opleiding:  
je kijkt altijd wat je met je kennis kunt doen.’

 ›   Benieuwd hoe het Ryanne bij CIG Centraalstaal bevalt? Dat zie je in 
  een video op www.rug.nl/video/ba-tbk

 › www.rug.nl/bachelors/industrial-engineering-management

Wat is de impact van media op ons dagelijks bestaan?

 › www.rug.nl/bachelors/media-studies 

In september is aan de Rijksuniversiteit

Groningen de nieuwe bachelor Media 

Studies van gegaan, met veertig 

eerstejaars. In deze geheel Engelstalige 

driejarige bachelor staat de – veranderende 

– rol die media in de samenleving spelen 

centraal.

 

M
edia spelen een cruciale rol in ons 
leven. Van social media tot kranten en 
tijdschriften, van websites tot televisie, 
van zoekmachines tot apps: ons begrip 

van de wereld wordt bepaald door media. Marcel 
Broersma, hoogleraar Journalistieke Cultuur en 
Media, geeft aan dat er bij deze nieuwe bachelor in 
Groningen gekeken wordt naar de impact van media 
op hoe we werken en samenleven. Het gaat daarbij 
om de informatieve en sociale functies van media, 
niet om vermaak of entertainment.  Broersma: ‘Het 
unieke aan ons programma is dat we een vergelijkend 
perspectief bieden door media in hun culturele, 
internationale, economische, politieke en historische 
samenhang te bestuderen.  Maar de opleiding is ook 
praktisch georiënteerd. In de theoretische vakken 
wordt steeds een link gelegd naar het hier en nu, naar 
mediaproductie en mediaconsumptie. En studenten 
gaan veel zelf aan de slag, bijvoorbeeld door in een 
social lab mediagebruik te analyseren. Samen aan 
opdrachten werken, met de docent in een coachende 
rol, maakt deel uit van de learning communities 
die een rode draad vormen binnen de opleiding. In 
jaargroepen van maximaal twintig studenten trekken 
studenten zoveel mogelijk samen op, waarbij ook 
het internationale en interculturele karakter van de 
opleiding een belangrijke rol speelt. Dit eerste jaar 
hebben we al studenten uit negen landen.’ Bij de 
opleiding word je voorbereid op functies in de media 
waarbij de combinatie van praktisch, conceptueel 
en strategisch denken en inzicht belangrijke 
voorwaarden zijn. Bijvoorbeeld in social media 
strategy, digital productmanagement, beleidsadvies, 
webtv-producer, communicatie of e-marketing. Als je 
na deze bachelor een master wilt volgen, kun je ook 
terecht bij Media Studies in Groningen of bij andere 
masters in binnen- of buitenland. 

Alexander 
Bayer
eerstejaars Media Studies 

‘V
anuit Duitsland ben ik naar Nederland 
gegaan, voor de studie International Business 
Management in Rotterdam. Ik wilde graag meer 
leren over het opbouwen van een eigen bedrijf. 

Maar bij IBM moest je veel rekenen en dat bleek toch niets 
voor me te zijn. Binnen het eerste semester ben ik al gestopt, 
daarna heb ik tijdelijk bij een online webshop gewerkt aan de 
socialmediamarketing. In de marketing moet je goed weten hoe 
je een publiek bereikt. En ik ging op zoek naar een studie die op 
de toekomst gericht is, iets nieuws. Mijn interesse voor Media 
studies was dan ook al gauw gewekt! Het is een compleet nieuw 
programma en ik moet zeggen dat de studie mijn verwachtingen 
overtreft. Wat ik leuk vind aan Media Studies is dat het je veel 
leert over ons informatietijdperk, hoe krachtig het is en hoeveel 
invloed de media hebben. Tegenwoordig selecteren we ons eigen 
nieuws bijvoorbeeld niet eens meer, we hebben applicaties die 
dat voor ons doen. In het ‘social lab’ analyseren we ook ons eigen 
mediagebruik en dat maakt je extra bewust van die invloed. Als 
je Media Studies wilt studeren moet je vooral een kritisch denker 
zijn, niet zomaar aannemen wat er in de media naar voren komt 
en ‘out of the box’ denken.’  
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De KEI-week: een 
vliegende start 
van je studietijd!
Groningen is een echte studentenstad. In de algemene introductie, 
de KEI-week, leer je de stad goed en snel kennen en maak je vrienden 
voor de rest van je studietijd. En soms voor het leven! Groningen 
heeft door de circa 57.000 studenten op universiteit en hbo een 
extreem jonge bevolking: 1 op de 6 ‘Stadjers’ is student. Het is een 
stad die bruist, door de week én in het weekend. Een stad met volop 
mogelijkheden om te sporten en uit te gaan. Een stad waar je alles 
kunt, zonder dat je verdwaalt in de massa. Kortom: Groningen heeft 
alles wat jouw studiestad moet hebben. En de KEI-week laat je dat 
allemaal zien. 

In 2016 is de KEI van 15 tot en met 19 augustus. Je loopt met een 
groep van ongeveer vijftien  eerstejaars, onder leiding van twee 
ouderejaars (de KEI-leiders), tal van knallende feesten, informatieve 
evenementen en andere activiteiten af en stort je een week in het 
Groningse uitgaansleven. Je kunt een informatiemarkt bezoeken, 
sfeer proeven bij studentenverenigingen, een indruk krijgen van 
alle culturele en sportieve mogelijkheden en natuurlijk veel nieuwe 
mensen ontmoeten. Na de KEI-week heb je het gevoel alsof je al 
tijden in Groningen woont: een vliegende start van je studietijd. 

 › www.keiweek.nl



‘Je doet in het klein wat er in het 
groot ook allemaal bij komt kijken.’

Maik Zandvliet student Sterrenkunde

‘V
oor mijn bachelorproject heb ik met 
drie medestudenten een radiotelescoop 
gebouwd waarmee we een experiment van 
Nobelprijswinnaars hebben herhaald. Meestal 

doen studenten als afsluiting van de bachelor een theoretische 
opdracht, bijvoorbeeld een dataset analyseren en daar een 
scriptie over schrijven. Ik had het vak radio astronomy net 
gevolgd en de docent, John McKean, kwam met het voorstel 
om deze opdracht te doen. Het was voor het eerst dat je een 
radiotelescoop kon maken als bachelorproject en dat leek me 
heel leuk.

We hebben ons eerst verdiept in de theorie achter het bouwen 
van een radiotelescoop en achter het observeren van dit 
specifieke signaal. Daarna hebben we de telescoop gebouwd, met 
een hoorn die speciaal gedraaid is uit een koperplaat. Verder heb 
je bijvoorbeeld een ontvanger en versterkers nodig. In het vak 
radio astronomy hadden we wel geleerd hoe een hoorn werkt, 
maar dit ging veel verder. Je komt allerlei problemen tegen, dat 
is heel leerzaam. Met onze telescoop gingen we op zoek naar 
het nagloeien van de Big Bang. Dat kun je meten op basis van 
een berekende temperatuur die het moet hebben, namelijk 2,7 
Kelvin. Iedereen was erg enthousiast, de hele afdeling wist 
ervan. Het is toch wel bijzonder om een Nobel-experiment te 

herhalen. Toen we na een week of twee meten zeker wisten dat 
we het signaal echt te pakken hadden, waren we behoorlijk blij.

Ook in het eerste en tweede jaar heb ik al een aantal praktische 
opdrachten gedaan, bijvoorbeeld experimenten opzetten en 
daar verslag van doen, of een avond observeren met onze 
eigen telescoop hier. En in de masterfase kun je naar het grote 
observatorium in La Palma, een week observeren. Maar dit 
was echt anders. Eigenlijk doe je in het klein wat er in het groot 
ook allemaal komt kijken bij het maken en gebruiken van een 
telescoop: bouwen, waarnemen, analyseren. Je leert bij zoiets 
heel veel mensen kennen en je weet veel beter wat iedereen doet. 

Dit is wel heel wat anders dan in een koepel op een berg door  
een lens turen. Maar dat doet trouwens bijna niemand, ook dan 
zit je vaak in een controlekamer naar je gegevens te kijken. Ik 
wil later zelf ook de kant op van materialen en satellieten. Ik 
ben graag concreet bezig en vind het mooi dat er echt iets fysieks 
voor je staat. En het leuke is, onze telescoop wordt nu ook weer 
gebruikt bij het vak radio astronomy.’

 › www.rug.nl/bachelors/astronomy
 ›    www.rug.nl/video/ba-sterrenkunde
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Studie in praktijk
Boeken, bibliotheek, colleges, theorie, zelfstudie. Zo maar wat termen die wellicht bij je 

opkomen als je aan de universiteit denkt. Gelukkig is er bij alle studies ook aandacht 

voor de praktijk, via bijvoorbeeld excursies, lezingen, cases, een minor of een stage. 

Drie studenten, van Archeologie, Sterrenkunde en Wijsbegeerte, vertellen hoe ze hun 

studie in praktijk hebben gebracht en wat ze daarvan hebben geleerd.  

‘B
ehalve Wijsbegeerte studeer ik ook Psychologie. 
Daar heb ik stage gelopen in een instelling voor 
kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik merkte toen 
dat het me heel erg boeit wat er op bestuurlijk 

niveau allemaal gebeurt. Zoiets wilde ik ook graag doen bij 
Wijsbegeerte. In de bachelor Wijsbegeerte is een stage niet 
verplicht, in de master is het vrijwillig. Ik heb een stage gevonden 
bij een adviesbureau, CMO STAMM. Vaak weten organisaties niet 
zo goed wat ze nou met een filosoof moeten, maar hier was een 
vrouw direct heel enthousiast. 

Het adviesbureau begeleidde de stichting Sint Jan, in het 
Groninger Kloosterburen. Die stichting zet zich in om de 
omgeving leefbaar te houden, door meer met en voor elkaar te 
doen. Er is bijvoorbeeld een dorpstuin, die door vrijwilligers 
uit de dorpen en mensen met een verstandelijke beperking 
wordt verzorgd, en ze wilden een zorgcoöperatie opzetten. Het 
ouderentehuis verdwijnt, daar moest een oplossing voor komen. 
Ik heb me daarvoor bezig gehouden met het omzetten van het 
idee en de visie naar concrete stappen. Hoe moet het bestuur er 
uit zien, hoe doe je ledenwerving, hoe is de financiële structuur? 
In de praktijk kwam het neer op veel vergaderen, overleggen met 
externe partijen, zoals huisartsen, zorgverzekeraar, wethouder 
en de Commissaris van de Koning, en verslagen schrijven. Het 

leukst vond ik dat het zo dynamisch is en dat je met heel veel 
verschillende groepen en professionals te maken hebt.  

Ik heb veel baat gehad bij mijn opleiding. Als filosoof kun 
je abstract en analytisch denken. Je bent opgeleid om een 
breed scala aan meningen te overzien, om met verschillende 
perspectieven te werken, en getraind om de juiste vragen te 
stellen. Voor zo’n project moet je een overkoepelende blik hebben, 
buiten hokjes en eigen belangen kunnen denken. Typisch iets 
voor filosofen. Aan het eind van mijn stage werd ik dan ook al 
‘het geweten van het project genoemd’. Dat voelde heel goed. 

Deze stage heeft me richting gegeven voor het werk dat ik later 
wil doen. Advieswerk in de sociale sector trekt me nu heel erg. 
Hier ben ik écht geschikt voor, hier ligt mijn passie. Ik vind het 
mooi dat in zulk werk theorie en praktijk samenkomen. Achteraf 
denk ik dat stages superbelangrijk zijn. Je vult je rugzak met 
waardevolle dingen en ontdekt waar je interesses liggen. Het 
geeft je een beeld van wat je wilt én wat je kunt. Daar kom je  
door gewoon te studeren toch minder goed achter.’ 

Iris Holman student Wijsbegeerte

 › www.rug.nl/bachelors/philosophy
 ›    www.rug.nl/video/ba-wijsbegeerte

‘Ik heb idee en visie omgezet
naar concrete stappen.’

Maik met begeleider John McKean (links)
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Het ‘Stadsbalkon’ in Groningen. Het plein voor het 
station, de entree naar de binnenstad, met daaronder ruimte voor 
duizenden fietsen. Aan de voortgaande discussies over de inrichting 
en vorm van zo’n plein kun je aflezen hoe belangrijk, maar ook 
moeilijk ruimtelijke inrichting is. En hoe snel ideeën daarover vaak 
weer achterhaald zijn. Als je Sociale geografie en planologie 
studeert kijk je hier met een andere blik naar dan wanneer je 
Technische planologie studeert. 

Een sociaal geograaf bekijkt welke functie deze ruimte heeft voor 
mensen. Wat doen ze er, wat gebeurt er, hoe beïnvloeden functies 
elkaar? Is dit een fietsenstalling of de rode loper naar het centrum? 
Of een plek voor kunst, ontmoetingen, kaartjesverkoop of terrasjes? 
En wat zijn de meningen van Groningers over het plein?

Een technisch planoloog kijkt meer naar technische, beleidsmatige 
en milieukundige aspecten. Hoe zorg je ervoor dat de fietsenkelder 
niet verzakt of vol loopt met water, na een flinke bui? Er zijn daar veel 
fietsers, voetgangers, auto’s en bussen. Hoe voorkom je ongelukken? 
Hoe wordt een besluit over de bouw precies genomen?

Wil je meer weten over het verschil tussen deze studies? Bezoek dan 
de Open Dag of Een dag student. 

 › www.rug.nl/frw 
 ›    www.rug.nl/video/ba-tp
 ›    www.rug.nl/video/ba-sg

Studie in praktijk

‘A
rcheologie is een studie waarbij je veel praktisch 
bezig kunt zijn. In de bachelor doe je een aantal 
maal mee aan veldwerk. Je leert dan wat er allemaal 
komt kijken bij een opgraving: sporen interpreteren, 

inmeten, tekeningen maken, vondsten nummeren. En je gaat 
soms zelf een grondvak uitzeven. Dat is altijd weer spannend: 
wat vind je? Meestal kleine dingen als splinters van een 
vuursteen, scherven of restmateriaal. Maar één keer heb ik een 
mooi stuk versierd aardewerk gevonden.

Iedereen verzucht wel eens dat ‘ie wel archeoloog wil zijn. Het 
heeft iets romantisch. Maar goud vinden, dat is er meestal niet 
bij. Weinig mensen weten dat archeologie heel divers is. Dat je 
bijvoorbeeld ook plantensporen kunt onderzoeken, of zaden. En 
er zijn zo veel verschillende onderzoekstechnieken! Echt grote 
opgravingen doe je niet vaak. Meestal doe je een kleine boring 
in de grond of onderzoek je een proefsleuf, een klein stukje 
afgegraven land. 

Ik vind het ontzettend leuk om buiten te werken, en in een 
team met van alles bezig te zijn en te ontdekken. Het is fysiek 
werk, dat spreekt me ook aan. Dat je niet altijd met je neus in de 
boeken zit. Er hangen bij de studie altijd wel briefjes ‘vrijwilligers 
gezocht voor opgraving…’. Soms doe je dat binnen je studie, soms 
is het extra. Zelf heb ik een keer meegegraven bij een Romeins 
legerkamp in Engeland. Ik ben ook vrijwilliger bij de Stichting 
Monument en Materiaal. Ik poets vondsten schoon, maak 
tekeningen van het materiaal en puzzel bijvoorbeeld scherven in 
elkaar tot een potje. En ik ben twee keer mee geweest op

een poolexpeditie. Een keer naar Jan Mayen en een keer naar 
Spitsbergen. Daar heb ik bijvoorbeeld bodemmonsters genomen 
om te kijken of er dieren geslacht zijn en gekeken naar restanten 
van nederzettingen van Nederlandse walvisvaarders. 

Natuurlijk ontmoet ik wel eens wat scepsis over het nut van 
archeologie. Maar door te onderzoeken kunnen we het leven van 
mensen reconstrueren en daar meer over vertellen. Er zijn heel 
veel mensen geïnteresseerd in het verleden. Het zijn misschien 
wel jóuw directe voorouders waar het om gaat… Verhalen 
vertellen en publiek informeren vind ik een belangrijk deel van 
archeologie. Ik geef ook graag cursussen aan kinderen. Door al 
mijn ervaringen heb ik goed leren presenteren. Op Spitsbergen 
hield ik nog een presentatie waar minister Koenders bij was. Dat 
vind ik nu helemaal niet meer eng.’

Marthe Koeweiden
student Archeologie

 ›  www.rug.nl/bachelors/archaeology
 ›     www.rug.nl/video/ba-archeologie

‘Verhalen vertellen vind 
ik een belangrijk deel van 
archeologie.’
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De was of de bus?
Soms kun je niet anders dan op kamers gaan, bijvoorbeeld 
vanwege de afstand. Toch is het niet altijd noodzaak, er zijn 
genoeg studenten die ervoor kiezen om eerst dagelijks te 
reizen en om eventueel later een kamer te zoeken. Bij je 
ouders thuis kun je gewoon aanschuiven bij het avondeten, 
wordt je was gedaan en hoef je niet schoon te maken. Maar 
als je op kamers woont zit je vaak dicht bij de universiteit, 
hoef je ’s avonds niet met de laatste bus naar huis en 
bepaal je zelf wat je eet, kijkt en hoe laat je gaat slapen. Er 
zijn verschillende soorten kamers: in een verenigingshuis, 
in een studentenhuis of -flat, een zelfstandige kamer of 
een studio. Dit is direct een rangschikking van sociale 
interactie: bij een verenigingshuis heb je veel contact 
met je huis- en verenigingsgenoten, bij een studio 
woon je  zelfstandig en heb je geen huisgenoten. Het is 
natuurlijk aan jezelf wat je het prettigst vindt. Studio’s 

zijn vaak wat duurder, waardoor de 
meeste studenten beginnen in een 
studentenkamer. Studentenhuizen 
kunnen gemixt zijn of alleen voor 
mannen of vrouwen; klein, met twee of 
drie huisgenoten, tot groot, met vijftien 
tot twintig huisgenoten. De kosten van 
een kamer hangen o.a. af van de grootte 
en voorzieningen. De gemiddelde 
kamerprijs in Groningen is zo’n 350 euro.

Doorstromen in een huis
Er zijn een aantal mogelijkheden om een 
kamer te zoeken, bijvoorbeeld via een 
van de vele kamerwebsites. Eerstejaars 
Casper heeft via Kamernet iets gevonden: 
‘De vader van een vriendin wilde een 
huis kopen, waar ik bij in kon wonen. 
Dat werd uitgesteld waarna ik het via 

Kamernet probeerde. Ik had een account aangemaakt 
waarbij je per reactie betaalt. Na de derde mail werd ik al 
uitgenodigd om een kamer te komen bekijken en die is het 
geworden.’ Naast kamerwebsites worden sociale media 

steeds meer gebruikt: er zijn diverse Facebookpagina’s 
en -groepen waarop kamers worden aangeboden. Je kunt 
het ook proberen via Lefier (woningbouwvereniging) 
of Patrimonium (woningstichting). Die werken met een 
puntensysteem: hoe langer je ingeschreven staat hoe 
meer kans. In Groningen zijn ook diverse makelaars die 
kamers aanbieden, maar daar betaal je wel extra voor. Ga 
je bij een studentenvereniging? Dan is het vaak mogelijk 
om in een verenigingshuis te wonen. Zo heeft ook 
ouderejaars Erik zijn tweede kamer gevonden: ‘Tijdens de 
verenigingsintroductie werd bekendgemaakt welke kamers 
vrij waren. In een verenigingshuis begin je op de kleinste 
kamer en kun je jaarlijks doorstromen, waardoor je vrij 
vlot een grotere kamer hebt.’ Een andere manier is via via; 
gebruik je netwerk, misschien weet iemand wel een kamer 
die vrijkomt. Je eerste kamer voldoet vrijwel nooit aan 
al je eisen, maar als je één keer in je studiestad zit is het 
makkelijker om door te stromen, omdat je sneller hoort 
dat er iets vrijkomt. 
 
Inventief 
De gouden regel voor het vinden van een kamer: begin 
op tijd! Ouderejaars studeren vaak af in mei en juni, dan 
komen de kamers vrij. Je moet dan wel bereid zijn om een 
paar maanden extra huur te betalen. Juli en augustus zijn 
maanden waarin nieuwe studenten druk op zoek zijn. Nog 
een andere tip: wees inventief ! Op YouTube staan genoeg 
filmpjes van studenten die een kamer zoeken. Erg creatief 
is het filmpje ‘Kasper zoekt een kamer’ waarbij een student 
in de intercity van Amsterdam naar Maastricht woont: 
wassen in de toiletruimte, broodjes uit de kiosk, koffie met 
de conducteur en de was ophangen in de tussencoupé!

En dan… hospiteren!
Word je eindelijk uitgenodigd om een kamer te bekijken, 
vragen ze je voor een hospiteeravond. Wat is het? Erik 
legt uit: ‘Je wordt uitgenodigd om een avondje langs te 
komen om de kamer te bekijken, waarna je met andere 
gegadigden nog blijft om te kijken of de huisgenoten een 
klik met je hebben.’ Hospiteren gaat vaak met meerdere 

 Starten met studeren staat voor veel eerstejaars gelijk aan beginnen met

 een nieuw leven. Vaak betekent het ook: uit je ouderlijk huis vertrekken en

 zelfstandig op kamers gaan. Je gaat naar een nieuwe, soms onbekende stad. 

 Je voelt je in het begin misschien alleen, maar je bent zeker niet de enige

 die op kamers woont: in Groningen studeren zo’n 50.000 studenten, 

 waarvan er 35.000 op kamers wonen.

mensen tegelijk, maar het komt ook voor dat je individueel 
wordt uitgenodigd. Dan krijg je bijvoorbeeld een half 
uurtje om de kamer te bekijken en met de huisgenoten te 
praten. Op een later tijdstip beslissen de huisgenoten wie 
zij in de kamer willen. Je probeert jezelf zo goed mogelijk te 
presenteren en te onderscheiden, maar soms is de klik er 
gewoon niet. Casper vond de hospiteerborrel erg gezellig. 
Het klikte erg goed met de huisgenoten, wat het kleine 
formaat van de kamer minder belangrijk maakte. ‘Ik vind 
een goede band belangrijk omdat je toch met ze in huis zit. 
De kamer kun je zelf wel iets van maken.’ Overigens hoef je 
niet altijd te hospiteren, soms regelt een huisbaas het zelf 
of mag je direct in de kamer.

Rechten en plichten
Heb je een kamer gevonden? Lees het huurcontract dan 
goed door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. 
Lijkt het abracadabra? Er zijn genoeg organisaties die je 
gratis advies geven, bijvoorbeeld het Kamer Adviesburo 
(KAB). Denk er ook aan dat je als uitwonende niet meer bij 
je ouders verzekerd bent, maar dat je zelf bijvoorbeeld een 
aansprakelijkheidsverzekering of inboedelverzekering af 
moet sluiten. Daarnaast is brandveiligheid zeer belangrijk. 
Zijn er rookmelders, waar staat de brandblusser en is er 
een vrije nooduitgang? Sommige studentenhuizen hebben 
een gemeentekeurmerk, wat betekent dat het pand volgens 
de gemeente aan de minimale eisen van brandveiligheid en 
inbraakpreventie voldoet.

Op kamers gaan:
waar moet  je op letten? 

26 / Straks student

 › Zie ook www.ukrant.nl/magazine/thuis-of-thuisthuis
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Kas Maas
student Bewegingswetenschappen 
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Vijf vragen aan...Bewegingswetenschappen

4

5

Sporten, gezond en fit zijn; in onze samen-
leving is er steeds meer aandacht voor. Als 
je daar in geïnteresseerd bent lijkt de studie 
Bewegingswetenschappen de ideale keuze.  
Maar is dat ook zo? Even navragen waar de  
studie nou precies om draait...

Welke misverstanden over je studie moet je 
geregeld uit de wereld helpen?
Een van de belangrijke misverstanden is dat de studie 
voornamelijk gericht is op sport. Uiteraard is dat belangrijk,  
er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar topsport-
prestaties en talentontwikkeling. Maar ook veroudering, 
coördinatie en revalidatie zijn speerpunten. In Groningen  
is bijvoorbeeld Healthy Ageing een belangrijke factor:  
hoe word je op een gezonde manier oud?

Wat voor soort mensen kiest deze opleiding?
Er zijn veel studenten met interesse in het menselijk lichaam, 
maar ook topsporters. Bewegingswetenschappers zijn vaak 
nieuwsgierig. Hoe werkt het bewegen van een mens precies en 
hoe kunnen we bewegingen optimaliseren en verbeteren om 
mensen vooruit te helpen? Op zulk soort vragen willen ze vaak 
een antwoord.

Waarom moet je een exact profiel hebben? 
Je krijgt vakken als programmeren, wiskunde en biomechanica. 
Vooral voor dat laatste is een exact profiel handig. Je berekent 
bijvoorbeeld gewrichtshoeken en krachten geleverd door 
spieren tijdens het bewegen en je moet deze uitkomsten 
vervolgens ook kunnen interpreteren en verklaren. Ook 
bij andere vakken krijgen je te maken met bètavraagstuk-
ken. Daarnaast is voor de manier waarop je vragen krijgt bij 
tentamens een bèta-achtergrond handig.

Waarom heb jij destijds voor deze studie 
gekozen?
Ik was getriggerd door de diversiteit. Het ene moment ben je 
bezig met de psychologie achter bewegen, het andere moment 
ben je weer actief met de fysiologie van het menselijk lichaam. 
Ook richtingen als filosofie en statistiek komen aan bod. 
Uiteindelijk is het gaaf dat al deze verschillende richtingen 
samenkomen in het bewegen van de mens. 

Wat vind je het leukste dat je tot nu toe  
gedaan hebt?
Het vak anatomie en de bijbehorende practica! Met behulp 
van menselijke preparaten leer je bijna alle spieren in het 
menselijk lichaam kennen. De practica in de snijzaal waren erg 
bijzonder en leerzaam. Ook het tentamen van anatomie vond 
ik erg bijzonder. Het was een rondloop-tentamen waarin je 
telkens bij een andere preparaat moest aangeven welke spier er 
aangegeven werd, welke beweging je kon doen met deze spier, 
etc… 

 ›  www.rug.nl/bachelors/human-movement-sciences
 ›    www.rug.nl/video/ba-bw
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Studentenhappen: waar haal je 
straks low budget je eten?

Eetcafé De Eerste Kamer
Groningen is dé stad voor studenten. Dat 
zie je niet alleen op straat. Ook achter de 
deuren van de vele restaurants en eettentjes 
vind je behalve ‘stadjers’ en toeristen erg 
veel studenten die Groningen op een heel 
ander manier ontdekken. De Eerste Kamer 
is te vinden in Gronings meest populaire 
uitgaansstraat, de Peperstraat, en is misschien 
wel de ‘place to be’ voor de lowbudgetstudent. 
Lege stoelen kom je hier niet zo snel tegen. 
De sfeer is er prettig en het is altijd gezellig 
druk. Gelegen in het hart van het Groninger 
uitgaansgebied is het een populaire eetplek 
onder studenten.

Restaurant Academia
Restaurant Academia vind je - hoe kan het 
ook anders - in het Academiegebouw. Laat 
je door de plechtige naam niet weerhouden 
een keer langs te gaan. Het Academiegebouw 
is een prachtig gebouw, het hart van de 
universiteit, waar je als student colleges kunt 
volgen, zaken regelt rondom je inschrijving 
en uiteindelijk je diploma in ontvangst 
mag nemen! Het restaurant is naast een 
leuke plek om te lunchen ook een populaire 
ontmoetingsplaats. Gasten uit andere landen, 
docenten die even overleggen, studenten 
die over een werkstuk praten: je komt ze 
allemaal tegen. Vooral studenten zie je 
veel, want tegenover het Academiegebouw 
vind je de Universiteitsbibliotheek. Dé plek 
voor studenten om in alle rust te studeren, 
opdrachten te bespreken en om in de pauze 
even bij te kletsen. En dus vlak bij Restaurant 
Academia, waar je al voor een paar euro al wat 
lekkers te pakken hebt. Voor een complete 
maaltijd betaal je iets meer. 

Hema
Kun je voor een paar euro ook al iets krijgen? 
Jazeker! We komen nu bij de echt serieuze 
lowbudgetzoekers. Voor twee euro kun je 
bij de Hema terecht voor een ontbijtje… Ehh, 
niet zomaar iets, maar een compleet en 
volwaardig ontbijt, inclusief koffie, jus d’orange, 
croissantje, baguette met omelet van scharrelei 
en een jammetje van aardbei. Een lekker 
goedkoop begin van de dag tussen shoppende 
huismoeders en duffe studenten… 

Faculteitskantines
De ultieme diehard zoekt natuurlijk iets 
eetbaars voor niets meer dan één euro. Waar 
kun je dan terecht? Bij de verschillende 
faculteitskantines kun je vaak voor minder 
dan één euro al een belegd broodje scoren. 
Niks fancy, maar wel lekker en voedzaam 
om de dag goed en energievol te starten. 
De kantine van het Harmoniegebouw ligt 
vlakbij de Universiteitsbibliotheek en het 
Academiegebouw en is daarom waarschijnlijk 
een van de populairste faculteitskantines. Je 
kunt er rustig studeren en mensen ontmoeten 
onder het genot van een lekker kopje koffie en 
een broodje. De sfeer is gemoedelijk; perfect 
om nog even een hoofdstuk te lezen of je mail 
te checken. 

De toekomst...
Vapiano in de Poelestraat
De Poelestraat vormt samen met de 
Peperstraat het kloppend uitgaanshart 
van Groningen. Het gebied is flink aan het 
moderniseren. Een nieuw plein, de Nieuwe 
Markt, vormt straks samen met een groot 
markant gebouw, het Forum, een modern 
stadsbeeld. Het Forum moet dé plek worden 
waar jong en oud terecht kunnen voor cultuur 
en informatie. Een nieuwe bioscoop en een 
nieuwe bibliotheek maken het Forum ook voor 
studenten interessant. Vapiano gaat zich in 
de Poelestraat vestigen. Verse pasta’s voor 
weinig geld staan op het menu. Ideaal om je 
energieniveau weer op peil te krijgen in een 
stad waar veel te doen is voor alle studenten!

€ 2,–

Shoarmatenten van Hasret 
Dat Groningen een geweldige stad is voor 
studenten is al lang en breed bekend. Er zijn 
geen sluitingstijden in de horeca, dus je kunt 
doen alsof de tijd niet bestaat. Na het stappen 
slaat de vermoeidheid wel eens toe en krijg 
je trek in iets lekkers. Dan moet er natuurlijk 
wel gegeten worden. Maar waar? Geen nood, 
in Groningen zijn diverse eettenten ’s nachts 
ook open. Na een nachtje doorhalen kun je 
bijvoorbeeld lekker genieten van een vette hap 
bij een van de Turkse shoarmatenten. Mensen 
kijken op zo’n tijdstip is ook altijd leuk. Je vindt 
bij Hasret een mix van verschillende typen 
studenten, maar de feestgangers zijn goed 
vertegenwoordigd.

€ 3,–

De Soepwinkel 
Ben jij een soepliefhebber met een smalle 
beurs? Geen nood, dan kun je prima terecht in 
De Soepwinkel, in de altijd gezellige en vooral 
drukke Oude Kijk in ’t Jatstraat. Kijk uit voor de 
vele fietsers die door de straat racen op weg 
naar college, werk of vrienden. De Soepwinkel is 
een van de vele kleine eettentjes in Groningen 
met aandacht voor sfeer, inrichting en gezond 
eten. Het gaat hier om echte, goede soep, dus 
verwacht niet dat je voor een paar cent al een 
soepje hebt gescoord. De Groninger locals zijn 
goed vertegenwoordigd bij de Soepwinkel. Voor 
ongeveer vier euro kun je kiezen uit een van de 
vier biologische soepen - met brood - die je ook 
als take away kunt laten inpakken. Zo kun je er 
in je studentenkamer ook lekker van genieten.

€ 4,–

€ 1,–

€ 5,–

€ 10,–

 Colleges volgen, studeren, nieuwe vrienden maken, sporten, uitgaan, je bed

 opmaken en dan ook nog je eigen eten klaarmaken... Je krijgt het nog druk

 als student! Dan is het toch best eens fijn als je eten geserveerd wordt en

 je de afwas aan iemand anders kunt overlaten? Laat het voor studenten in

 Groningen nou ook nog eens lekker goedkoop zijn om uit eten te gaan.

 We nemen je mee langs een aantal eetgelegenheden - allemaal ‘studentproof’

 en low budget!
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Een dag student

Proefstuderen
bij de RUG

Je kunt je op ontzettend veel manieren

oriënteren op een studie. Maar heb je al eens 

overwogen om te kijken wat studeren echt 

inhoudt? Wat voor colleges en docenten je 

krijgt bij een bepaalde studie? Wat je doet bij 

een practicum? Wat je naast je studie allemaal 

kunt doen? Doe dan mee aan Een dag student 

bij de Rijksuniversiteit Groningen.  

Eigen ervaringen 
Het programma bij Een dag student verschilt per opleiding. Je krijgt 
hoorcolleges, werkcolleges of practica, en soms doe je een opdracht. 
Je trekt een dag op met studenten en kunt de sfeer bij de opleiding 
proeven. Natuurlijk is er veel gelegenheid om met studenten te praten. 
En omdat het studentenleven meer is dan studeren, staat er vaak een 
afsluitende borrel in een studentenkroeg of een etentje in de binnenstad 
op het programma. Een dag student is een intensief programma, voor 
kiezers die ook na brochures en open dagen nog vragen hebben. Twijfel 
je nog over één specifieke opleiding? Geef je dan op! Want je eigen erva-
ringen zijn vaak de beste graadmeter of een studie je ligt of niet. Of, zoals 
een eerdere deelnemer zei: ‘Ze kunnen veel vertellen over de studie, maar 
als je het zelf doet, krijg je toch een beter idee: dit is het of dit is het niet’. 

 › www.rug.nl/eendagstudent

Aimée Stuit
Deelnemer Een dag student 
Rechtsgeleerdheid

‘I
k weet nog niet wat ik na mijn vwo wil gaan doen. Ik zit 
te denken aan iets economisch, maar toch blijft Rechts-
geleerdheid altijd in m’n hoofd zitten. Dit is dan ook de 
reden dat ik graag Een dag student Rechtsgeleerdheid 

bij wilde wonen, om écht de sfeer van deze studie te proeven en 
ook om kennis te maken met verschillende kanten die je op kan 
met deze studie. Ik vind dat er een erg goed beeld werd geschetst 
van hoe de studie eruitziet. Dit kwam met name  door de interes-
sante colleges die gegeven werden. Vooral het college Handels-
recht van Frank Veenstra sprak me erg aan. Ook erg enthousiast 
ben ik over de mogelijkheden die je allemaal hebt na je bachelor. 
De studenten die met ons meeliepen gaven leuke voorbeelden 
van casussen en konden al onze vragen over het studentenleven 
en hun ervaringen heel goed beantwoorden. Hierdoor krijg je een 
beter beeld van hoe het er écht uit gaat zien, dit was erg fijn. 
Ik heb een erg leuke en gezellige dag gehad. En waar het vooral 
om ging: ik weet na deze dag veel beter hoe de studie eruit zal 
zien. Of ik Rechtsgeleerdheid ga studeren weet ik nog niet zeker, 
maar de dag heeft mijn beeld over deze studie zeker positief 
beïnvloed!’

 ›  www.rug.nl/bachelors/law
 ›    www.rug.nl/video/ba-rechten

 Floor Meijs ouderejaars Nederlandse taal en cultuur

‘Ik ben Nederlands gaan studeren omdat ik  
schrijven altijd heel leuk heb gevonden en omdat 
literatuur en communicatie mij erg interesseren.  
Ik doe de specialisatie Moderne Letterkunde en wil 
na mijn studie de journalistieke kant op. Schrijven 
en met de mensen en de wereld om me heen bezig 
zijn vind ik het allerleukst.’

S
tu

d
ie

 i
n

 b
e

e
ld

 ›   Floor vertelt meer over haar studie in een video op www.rug.nl/video/ba-nederlands

 › www.rug.nl/bachelors/dutch-language-and-culture
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Colofon  › Uitgave Rijksuniversiteit Groningen, afd. Communicatie, december 2015 › Redactie Eelco Salverda › Tekst Sophie Lammertink,  
Sterre Koops, Ricardo Abbas, Maarten van Dam, Martin Althof, Eelco Salverda  › Foto’s Sterre Koops, Frigga Kruse, Elmer Spaargaren,  
Michel de Groot, Marketing Groningen, Stichting KEI (Sjoerd Knol, Jeroen Schaaphok, Niels de Vries, Wouter Oud, Johan van der Geest, Amar Doekhie) 
› Ontwerp en opmaak Willem Dijkstra, In Ontwerp, Assen › Druk Scholma Druk 

University College Groningen
Liberal arts and sciences

Religie & cultuur
Religiewetenschappen  
Theologie  

Filosofie & wetenschap 
Wijsbegeerte   
Wijsbegeerte van een bepaald 
 wetenschapsgebied  

Talen en culturen & 
communicatie
English language and culture 
Europese talen en culturen (Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Zweeds)  
Griekse en Latijnse taal en cultuur   
Midden-Oostenstudies      
Minorities & multilingualism
Nederlandse taal en cultuur 
Taalwetenschap 
Communicatie- en informatiewetenschappen 
Informatiekunde
Media studies  

Kunst, cultuur & 
geschiedenis  
American studies  
Archeologie   
Geschiedenis   
Kunstgeschiedenis  
Kunsten, cultuur en media

Gezondheidszorg en 
levenswetenschappen
Bewegingswetenschappen
Farmacie
Geneeskunde  
Tandheelkunde  
Biologie  
Life science and technology     
  
Natuur en techniek  
Informatica  
Kunstmatige intelligentie 
Natuurkunde  
Scheikunde  
Scheikundige technologie   
Sterrenkunde  
Technische bedrijfskunde 
Technische natuurkunde   
Technische wiskunde
Wiskunde

Recht & internationale 
betrekkingen 
International and European Law  
Rechtsgeleerdheid
Internationale betrekkingen en 
 internationale organisatie

Economie, bedrijf & 
omgeving  
Bedrijfskunde
Econometrics and operations research 
Economics and business economics
International business
Sociale geografie en planologie
Technische planologie  
   
Gedrag & maatschappij  
Pedagogische wetenschappen   
Psychologie   
Sociologie  

De Rijksuniversiteit Groningen heeft
momenteel de volgende bacheloropleidingen

Meer weten?
Wil je online magazines over opleidingen lezen, 
of meer informatie?  

 ›  http://brochures.rug.nl (online magazines van alle opleidingen) 
 ›  www.rug.nl/studiekiezers

studiekiezersRUG

universitygroningen

studiekeuzeRUG

universitygroningen

www.rug.nl/video/onderwijs/bachelorstudies 
(video’s over alle opleidingen)
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Nieuws en tips

Geen numerus fixus bij Economics
and business economics  

Online magazines
De RUG heeft voor elke bachelor- 
opleiding een online magazine, vol met 
testimonials, video’s over de studie en  
het vakgebied, en natuurlijk informatie 
over de studie en beroepen. Op elke 
webpagina van onze bacheloropleidingen 
staat het bijbehorende magazine.  
Vrij te bekijken, zonder registratie of 
adresgegevens te hoeven achterlaten.

 ›  http://brochures.rug.nl

Topopleidingen
Zes bacheloropleidingen aan de RUG krijgen 
dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het 
kwaliteitszegel Topopleiding. Het gaat om 
Archeologie, Sterrenkunde, Technische 
Wiskunde, Theologie, Wijsbegeerte en 
Wiskunde.

Ontdek Groningen
vanuit je luie stoel

Geïnteresseerd in alles wat je moet 
weten over studeren in Groningen? 
GroningenLife! houdt je op de hoogte 
via www.groningenlife.nl en Facebook. 
Alvast sfeer proeven van de stad 
Groningen? Check GroningenLife! op 
Instagram voor de prachtigste kiekjes 
van al het moois in Groningen. 

 ›  www.groningenlife.nl

Webklassen 
Voor alle bacheloropleidingen van de RUG kun je een  
webklas volgen. Een webklas is een door de RUG gemaakte 
elektronische cursus voor scholieren. Je kunt in tien studie- 
lasturen kennismaken met een studie door teksten te lezen, 
opdrachten te maken en met elkaar en de docent te  
discussiëren. De cursus duurt vier weken. Iedere week neem
je stof door en maak je opdrachten. Vanaf 10 februari kun 
je je inschrijven voor de volgende ronde, in maart. 

 ›  www.rug.nl/webklassen

In tegenstelling tot eerdere berichten, heeft de opleiding  
Economics and business economics geen numerus fixus voor 
het studiejaar 2016-2017. Zoals bij alle opleidingen zonder 
numerus fixus moet je je voor 1 mei aanmelden en doe je 
daarna mee aan een matchingsprocedure. 

 ›  www.rug.nl/feb/numerusfixus

Gewijzigde toelatingseisen
University College Groningen

De toelatingseisen voor Liberal arts and sciences 
(University College Groningen) zijn anders dan vermeld 
in onze algemene voorlichtingsgids. Je gemiddelde 
vwo-eindexamencijfer moet minimaal een 7 zijn en je 
moet aantoonbaar over voldoende kennis van Engels en 
wiskunde beschikken. 

 ›  www.rug.nl/ucg




