
Suzanne (21)

Met mijn talenstudie
maak ik het verschil

Een talenstudie is 
niet voor iedereen.

Is een talenstudie iets voor jou? 
Ontdek het op www.talenstudievoorjou.nl.

 
Tip: ontdek met onze opleidingenzoeker 

welke talenstudie bij jou past. 
Scan daarvoor de QR-code.

Maar wel voor jou?



Kies voor taal, maak het verschil!
Taal- en cultuurexperts zijn hard nodig. Juist nu. Zij zijn in onze
geglobaliseerde wereld essentieel voor een goed functionerende
economie en maatschappij. Maak het verschil, kies een talenstudie.

Suzanne (student Russisch):
"Ik koos voor de opleiding Russisch omdat ik wil leren
begrijpen hoe mensen in Rusland naar de wereld
kijken. Ik vind dat je je echt moet verdiepen in een
andere cultuur voordat je erover kunt oordelen. 
Ik wil later graag een baan waarin ik het verschil kan
maken met mijn kennis."

Een talenstudie is niet voor iedereen. Je moet een beetje ambitieus
en eigenwijs durven zijn om een talenstudie te kiezen. Bij een
talenstudie verken je in de eerste jaren jouw interesses en ambities.
Daarna ga je je specialiseren in een bepaalde richting. Bijvoorbeeld
literatuur, taalkunde, vertalen, onderwijs, internationale betrekkingen
of communicatie. Zo kun je je eigen carrièrepad uitstippelen.

Maak je eigen keuzes

Wat kun je ermee worden?
Met een talenstudie kun je veel verschillende beroepen uitoefenen.
Met een studie Nederlands kun je bijvoorbeeld journalist of
communicatieadviseur worden. Ook een opleiding in een vreemde
taal biedt goede kansen voor banen in binnen- of buitenland.

Romy (afgestudeerde Nederlands):
"Na mijn studie Nederlands ben ik gaan werken bij 
Uitgeverij Prometheus. Ik ben daar nu Hoofd Marketing 
& Sales en houd me dus bezig met de promotie van 
onze boeken. Ik profiteer daarbij dagelijks van mijn 
kennis van boeken, taal en argumenteren."

Talenstudies vragen om ambitie en eigenzinnigheid. Ze zijn dus niet
voor iedereen. Maar misschien wel voor jou?
Ontdek het zelf op www.talenstudievoorjou.nl. 

72% van de taalstudenten zou weer dezelfde studie kiezen.
88% zou anderen een talenstudie aanraden.
Bijna alle recent afgestudeerden (89%) van talenstudies
hebben op dit moment werk.

Afgestudeerden van talenstudies werken in diverse sectoren. Je vindt
ze vooral bij Communicatie & Marketing, Financiële dienstverlening,
Gezondheidszorg, ICT, Industrie, Handel & Transport, Kunst, Cultuur
& Entertainment, Media & Journalistiek en Onderwijs. 
Er is altijd een baan waarin jij het verschil kunt maken!

Een talenstudie, iets voor jou?
Han (afgestudeerde Duits):
"Ik wilde het bedrijfsleven in en met de studie Duits 
kan ik me onderscheiden van mensen met een 
economische studie. Ik werk nu bij een internationaal
bedrijf veel samen met Duitse partners, waardoor mijn
opleiding goed van pas komt."


