
go the extra mile

 MET VIER
PIZZA’S DE

WERELD-
HONGER

STILLEN
Ontdek de wereld

van voeding, voedsel
en gezondheid. 



Ben jij benieuwd of mensen echt  
slimmer worden van vette vis?  
En vrolijker van chocola? Wil je  
eindelijk eens precies weten hoe 
‘onnatuurlijk’ E-nummers nou  
feitelijk zijn? Onderzoeken welk 
eetgedrag ons gezond houdt,  
en ziekte kan voorkomen?  
Bij University College Venlo kun  
je je volledig specialiseren in  
vraagstukken op het gebied van 
voedsel, voeding en gezondheid. 

MAAK KENNIS MET 
UNIVERSITY COLLEGE 
VENLO 

EERSTEJAARS STUDENT MIRTE: ‘Zelf ben ik vooral geïnteresseerd in  
psychologie. Bij het vak Psychology of eating leerden we hoe je jezelf 
geconditioneerd kunt hebben om een zak chips te pakken zodra je op  
de bank ploft. Als je dat een paar keer níet meer doet, verdwijnt die  
craving vanzelf. Dat is zo leuk aan studeren hier: je begrijpt waarom 
mensen dingen doen en kunt dat meteen gebruiken in je dagelijks leven.’ 

SCHRIJF JE IN VOOR DE RIJDENDE OPEN DAG…
Deze nieuwe Engelstalige bacheloropleiding in Liberal Arts & Sciences 
van Maastricht University is op zoek naar gemotiveerde 6-vwo’ers 
met een kritische blik en een betrokken houding. Bevlogen weten-
schappers in spe, die willen bijdragen aan een oplossing voor het 
wereldvoedselprobleem. Of, dichter bij huis, een gezond leefpatroon 
voor iedereen. We leren je graag kennen tijdens onze rijdende open  
dag over de campus.

…EN PROEF DE EXCLUSIEVE SFEER
University College Venlo is uniek. Op geen University College in  
Nederland wordt het thema ‘voedsel, voeding en gezondheid’ zo uit-
gediept. En nergens is de persoonlijke aandacht zo groot. We werken 
in groepen van vier à vijf studenten aan praktische vraagstukken. Kan 
zeewier wereldwijd een nieuwe voedingsbron vormen? Kun je mensen 
leren hun verzadigingsniveau eerder te herkennen? Door te kiezen uit 
een breed vakkenpakket, van psychologie tot bedrijfskunde, en van 
biomedische wetenschappen tot gezondheidswetenschappen, geef je 
zelf vorm aan je opleiding. Ontdek het tijdens onze rijdende open dag! 



CLAIM NU JE PLEK VOOR DE RIJDENDE OPEN DAG
Tijdens de rijdende open dag kun je zelf ervaren hoe het leven op de 
Venlose campus eruitziet. Met een enthousiast groepje nieuwsgierigen 
word je een dag lang ondergedompeld in interessante projecten, 
voorbeelden uit de onderzoeks- en bedrijfspraktijk en verhalen van 
studenten die al aan University College Venlo studeren. 

DIT GA JE ONTDEKKEN:
 Maak kennis met internationale studenten, docenten en  

 de vakken die je kunt volgen.
 Ervaar het kleinschalige, probleemgestuurde onderwijs   

 waarin thema’s in kleine groepen worden uitgediept. 
 Verwonder je in het smaakcentrum, het lab waar nieuwe   

 voedingsmiddelen en -concepten worden ontwikkeld, het   
 kenniscentrum dat bedrijven adviseert bij foodclaims of het   
 Center for Healthy Eating and Food Innovation: University 
 College Venlo werkt nauw samen met deze onderzoeks- 
 instituten en bedrijven. 

Tijdens deze dag krijg je een goede indruk van de studie en je carrière-
mogelijkheden in de toekomst. Kom het met eigen ogen bekijken en 
claim je plek tijdens de rijdende open dag.

ACADEMIC ADVISOR IRIS BURKS: ‘We proberen studenten een 
traditie te laten ontwikkelen van life long learning en zichzelf de 
vraag te leren stellen: wat wil ik eigenlijk leren? Een belangrijke 
vaardigheid – niet alleen nu, maar ook na je studie.’

MEER INFO
Op de volgende pagina’s lees je meer over University College Venlo. Wat 
kun je verwachten van het onderwijs? Welke vakken kun je volgen? En op 
welke beroepen word je voorbereid?

JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN VOOR DE RIJDENDE OPEN DAG
Claim dan nu je plek op www.hetkanalleeninvenlo.nl/inschrijven
Mailen mag ook: ucv-info@maastrichtuniversity.nl. Vergeet niet  
je naam, mailadres en telefoonnummer te vermelden. 
Liever bellen? Dat kan op 043 388 3177 

http://www.hetkanalleeninvenlo.nl/inschrijven
mailto:ucv-info%40maastrichtuniversity.nl?subject=


DIT HOUDT HET IN
Je studeert Liberal Arts and Sciences: een brede, Engelstalige bachelor-
opleiding waarin je je eigen studieprogramma samenstelt met vakken 
uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en exacte 
wetenschappen. Dat kijken over de grenzen van een vakgebied past 
goed bij deze tijd. En is hard nodig voor innovatie. Je kunt vanuit 
de voedingstechnologie bijvoorbeeld dan wel precies weten welke 
voedingsstof goed is voor het hart; om het aantal mensen met hart- en  
vaatziekten omlaag te brengen heb je ook technieken uit de beïnvloedings- 
psychologie nodig. Hoe krijg je die nieuwe eetgewoonten erin?

EERSTEJAARS STUDENT AUGUSTIN UIT FRANSTALIG BELGIË: ‘Toen ik 
kwam kijken bij University College Venlo, wist ik meteen: dit wil ik. 
Het motiveert, als je zelf de vrijheid hebt om je vakken te kiezen. Ik 
heb vooral interesse in de combinatie van sociale wetenschappen en 
economie, en minder met het technische van voeding. Dat kan dus.’

ONS SPECIALISME: VOEDING EN GEZONDHEID  
Elke University College heeft een eigen invalshoek. Bij University  
College Venlo ligt de nadruk op het thema voedsel,voeding en 
gezondheid. Je kiest vakken uit onder andere de gezondheids-
wetenschappen, biologie, biomedische wetenschappen, 
beleidswetenschappen, bedrijfskunde, economie, psychologie, 
recht en ondernemerschap. Dus wil jij bijvoorbeeld alternatieven 
voor de veeteelt ontdekken, bijdragen aan een oplossing voor het 
wereldvoedselprobleem of uitvinden hoe we ziekten via voeding  
kunnen bestrijden, dan vind je hier de echte specialisten!

UNIVERSITY COLLEGE?
Een veelgehoord commentaar op het Nederlandse 
onderwijssysteem is dat je zo vroeg moet kiezen.  
Hoe kun je op je achttiende nou al precies weten wat 
bij je past? Op een University College – gebaseerd op 
een Amerikaans academisch onderwijsconcept – krijg 
je meer tijd om te ontdekken waar je in verder wilt. 



KLEINSCHALIG ONDERWIJS
Bij University College Venlo vinden we persoonlijke aandacht belangrijk. 
We werken met ‘Problem Based Learning’: in groepjes van vier à vijf 
studenten, begeleid door een docent, verwerf je kennis door het 
oplossen van problemen uit de praktijk. Dat zijn vaak internationale 
casussen, waarmee je in je toekomstige beroep ook te maken krijgt. 
Door het werken in een groep doe je meteen belangrijke vaardigheden 
als leidinggeven, samenwerken, debatteren en presenteren op. Handige 
bagage voor op de werkvloer.

VAN ONDERZOEK…
In Venlo wordt toonaangevend wetenschappelijk onderzoek verricht. 
Bijvoorbeeld in het Center for Healthy Eating and Food Innovation. 
Kunnen we voedingsproducten ontwikkelen die snel en langdurig 
verzadigen, zodat mensen kleinere porties eten? En minder snacken 
tussen de maaltijden in? Of voeding die juist sneller afgebroken en 
opgenomen wordt, voor ouderen met ondergewicht of afgenomen 
eetlust? Hoe beïnvloedt de grootte van een portie of de textuur van  
het eten de eetlust? In Venlo wordt het tot op de bodem uitgezocht  
en vertaald naar bedrijfsleven, ziekenhuizen en verzorgingscentra. 
Wie aan het University College Venlo studeert, wordt dan ook intensief 
geschoold in onderzoeksvaardigheden en toepassing in de praktijk. 

…NAAR DE PRAKTIJK
Wanneer mag een bedrijf gezondheidsclaims zoals ‘Cholesterol-
verlagend’ of ‘Ondersteunt de afweer’ op zijn verpakkingen plaatsen? 
In het programma Food Claims worden producten geanalyseerd op 
hun effecten op de gezondheid. En worden bedrijven begeleid in het 
proces van goedkeuring en labelling op verpakkingen. Het onderzoek 
naar welke stof welk gezondheidseffect veroorzaakt, is onder andere 
werk van University College Venlo. Kun je er meer met je neus bovenop 
zitten?

EERSTEJAARS STUDENT MIRTE: ‘De kleinschaligheid hier spreekt  
me aan. Het is heel huiselijk, er is veel contact met de docenten,  
de deuren staan altijd open en als het even niet lekker gaat,  
nemen ze zo twee uur de tijd voor je.’



We ontmoeten je graag tijdens de 
rijdende open dag. Claim je plek op 

EEN INTERNATIONALE SFEER
In het bourgondische Venlo studeer je samen met studenten van over 
de hele wereld. Daardoor leer je samen te werken in een internationale 
setting. Maastricht University, waar University College Venlo deel van 
uitmaakt, onderhoudt contacten met meer dan honderd buitenlandse 
universiteiten en stimuleert studenten een deel van hun studie in het 
buitenland te volgen.

JE VOLGENDE STAP
Met je internationaal erkende Bachelor of Arts-/Bachelor of Science-
diploma kun je een Master volgen waar je maar wilt, in binnen- en 
buitenland. Natuurlijk ook in Venlo zelf: op dezelfde locatie biedt 
Maastricht University de internationale masteropleidingen Health  
Food Innovation Management en Global Supply Chain Management  
& Change. Speciaal voor studenten die op zoek willen naar innovatieve 
voedingsproducten die de gezondheid bevorderen én commercieel 
interessant zijn, en studenten die zich willen specialiseren in 
internationaal ondernemerschap.

WERK VIND JE STRAKS ALS
 Marketeer bij een voedingsbedrijf zoals Nestlé  

 of Tony’s Chocolonely
 Adviseur bij een 3D food-printingbedrijf
 Psycholoog in het ziekenhuis
 ‘Smart food’-ontwikkelaar bij TNO
 Beleidsmaker bij de Wereld Gezondheidsorganisatie
 Ondernemer binnen het Sustainable Food Fund
 Juridisch foodclaim-adviseur voor keurmerken als  

 Eko, Bio en Demeter




