
Social Innovation

UITDAGINGEN AANGAAN!
De wereld mooier maken in uitdagende projecten voor opdracht-

gevers die echt iets willen verbeteren. Sociale ondernemers 

en bedrijven ontmoeten die het verschil willen maken. Werken 

aan de lastige uitdagingen van deze tijd. Tonychocolonely en 

Wakawaka zijn bekende voorbeelden, maar ook dichterbij huis 

ontstaan dagelijks mooie nieuwe initiatieven! Wat draag jij bij?  

SAMEN LEREN
Samen leren met studenten uit andere disciplines, andere 

perspectieven leren schatten op hun waarde. Samen met 

ondernemers, overheid, sociale entrepreneurs een nieuwe 

toekomst ontwerpen.

INTERNATIONALE SAMENWERKING
Hoe doe je dat internationaal samenwerken? Tijdsverschillen, 

cultuur en een taalbarrière overbruggen en tegelijkertijd een 

sociaal innovatief product of service ontwikkelen? Leren  

samenwerken als de condities moeilijk zijn! Je doet het  

samen met de studenten van de Longwood University (US).

IMPACT HEBBEN
Leren werken met visies en methoden die impact hebben en 

direct toepasbaar zijn voor de uitdagingen in je studie en werk. 

Begrijpen wat (social) design kan betekenen bij de ontwikke-

ling van producten en diensten.

JE NETWERK VERGROTEN
Een Honours Programme geeft een boost aan je carrièremoge-

lijkheden. Je werkt samen met verschillende opdrachtgevers, 

met studenten uit andere disciplines en zelfs met studenten 

van de Longwood University uit de US.

AAN ZELFVERTROUWEN BOUWEN
Ontdekken hoe je jouw talent en professionaliteit maximaal 

kunt inzetten in verschillende situaties. Ontwikkelen van zelf-

vertrouwen. Naast de kennis van sociale innovatie staat jouw 

ontwikkeling centraal. Persoonlijke aandacht en begeleiding 

zorgt voor diepgang. Je wordt bijvoorbeeld getraind door 

een ervaren TEDx trainer. Je leert presenteren met impact en 

zonder stress.
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HONOURS WEEKENDEN
In oktober en april zijn de 2 honours-weekenden. Je werkt op 

locatie aan een uitdagende sociaal innovatieve opdracht. Je 

leert elkaar kennen in een bijzondere setting. Voor de week-

enden en gebruikte literatuur vragen wij je een eigen bijdrage 

van € 145,00.

KIJK WAT DE STUDENTEN ER ZELF VAN VINDEN

 

WAT KOST HET IN TIJD EN GELD?
Per week ben je ongeveer 6 tot 8 uur kwijt. De 16 EC van 

het Honours Programme komen boven op de 240 EC van je 

reguliere studie. Je kunt deze punten niet inzetten voor bij-

voorbeeld je vrije keuzeruimte. Je hebt les op maandagavond 

van 18:00 uur tot ongeveer 21.00 uur in Brainz in Zwolle. In 

vakanties en tijdens toetsweken zijn er geen bijeenkomsten.

Deelname aan het Honours Programme zelf kost niets behal-

ve de eigen bijdrage voor de weekenden van € 145,00.

WANNEER KAN JE DEELNEMEN?
Als je start met je tweede, derde of vierde studiejaar en je je 

propedeuse hebt behaald kun je deelnemen.

ANDERE HONOURS PROGRAMMES
Naast Social Innovation zijn er nog drie andere Honours 

Programmes:

• Techology and Society in Zwolle;

• Sustainable Society in Almere;

• AD Talentprogramma Sustainable Society in Almere. 

Ook van deze programma’s zijn flyers beschikbaar en je kunt 

de informatie vinden op sharenet van Windesheim (https://

liveadminwindesheim.sharepoint.com/sites/HonoursPro-

gramme).

WAAR VIND JE INFORMATIE OVER HONOURS  
PROGRAMMES?
Als je wilt weten of een Honours Programme iets voor jou is, 

bezoek dan een van de voorlichtingsmomenten in het voorjaar 

van 2020. Exacte mogelijkheden, data en tijden staan onder 

de blauwe ‘tegel’ op sharenet (https://liveadminwindesheim.

sharepoint.com/sites/HonoursProgramme). 

MELD JE NU AAN EN CLAIM JE PLEK!  
SCAN DE CODE
Als je je wilt inschrijven stuur je een email 

naar de coördinator van het programma 

van jouw keuze. Je wordt dan uitgenodigd 

voor een oriënterend gesprek. Als er van 

beide kanten een klik is, kun je je aanmel-

den en kom je op de lijst met aangemelde 

personen. Het gesprek gaat vooral over je motivatie. Kies je 

voor Social Innovation? Stuur dan een email naar hp.zwier@

windesheim.nl    

Wat oud-studenten zeggen:

‘Honours was voor mij de kans om samen te werken met 

andere studies en mezelf te ontwikkelen buiten het spectrum 

van mijn studie en op persoonlijk vlak’.  

(Bruno Stemvers, Werktuigbouwkunde).

‘Tijdens het Honours Programme heb ik mijn sterke kanten 

ontdekt en heb ik geleerd om out of the box te denken’.  

(Sarah Reijnen, Logopedie)


