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Onze sessies versplinterden naar online bij elkaar aanwezig zijn.

Zelfs het tweede Honours Weekend in Groningen kreeg zijn

digitale online variant. En ook Scott Blick, die de dramazaal als 

natuurlijke habitat heeft om jullie stage performance te verbeteren, zag zich genoodzaakt jullie via een

scherm aan te sporen tot ‘het laten landen’ van jullie boodschap.

En dat is goed gelukt! In onze digitale mini Grande Finale kwamen zonder uitzondering krachtig

uitgesproken sociale innovaties naar voren.

 

Een leuke groep met mooie mensen, die elkaar de ruimte gunde! Diversiteit te over, introvert, extrovert,

breedsprakig, to the point, zakelijk, sociaal. Al die verschillende opleidingen, karakters en ervaringen

hebben geleid tot een prachtige honours cocktail.

 

Maar het is nog niet over pas na de ‘graduation’ treden jullie toe tot het land der alumni en de eeuwige

roem die daarbij hoort. Er wacht jullie nog één grensoverschrijdende opdracht!

 

Ik wil met Donovon Livingston eindigen 

 

 

 

 

Wij wensen jullie een geweldige reis!

 

Tijs Berkenbosch
Hems Zwier

Voorwoord
Honours reizigers, 

 

Honours 2019/2020 was echt een bijzonder jaar. Jullie waren

echt een ‘groep-groep’ die iets voor elkaar over hadden, van

elkaar wilde leren en elkaar er doorheen sleepte als het moeilijk

werd.

 

Je zag het al aan het krachtige en trotse logo dat jullie

ontwierpen, waarin vertrouwen, veiligheid en samenwerken

vorm kregen in een veelkleurige wolf met uitstraling.

D O O R  H E M S  &  T I J S
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Een fijne groep in een bijzondere tijd, de Corona tijd. Het

moment dat de wereld tot stilstand bracht. Een

epistemologisch breukvlak in onze tijd. Veel zaken zullen

definitief veranderen, nooit meer hetzelfde worden. Lastig,

vervelend, maar ook heel bijzonder om mee te maken. Knap

hoe snel jullie je aanpaste aan het nieuwe normaal.

 

‘The sky is not the limit it’s only the beginning! Lift off’



Uit onderzoek is gebleken dat uitdagen een effectieve

methode is om jezelf en/of anderen te motiveren. Vergroot je

focus met behulp van de website die ik samen met mijn

samenwerkingspartners heb opgezet.Op de website is het

voor iedereen mogelijk om informatie te verkrijgen over de

oorzaken van afleiding, tips en redenen om deze afleiding

aan te pakken en zijn er relevante nieuwsberichten te

vinden. Enkel informatie is natuurlijk niet innovatief of

uitdagend, laat staan dat het een sociale innovatie is.

Hierdoor is de mogelijkheid gecreëerd voor Windesheim-

studenten om te kunnen inloggen bij de chatrooms en de

challenges. De chatrooms zorgen voor de mogelijkheid om

contact te leggen met medegebruikers. De challenges geven

je de kans om anderen, maar ook jezelf, uit te

dagen.Mentoren en SLB’ers zullen een signaleringskaartje

ontvangen. Met behulp van dit kaartje is het gemakkelijker

om studenten die snel afgeleid zijn te herkennen. Mentoren

en SLB’ers zullen de studenten die ze signaleren kunnen

doorverwijzen naar de website die hierboven is benoemd

indien de student hiermee instemt.De innovatie is op dit

moment nog in ontwikkeling. 

Er wordt nog gekeken of het mogelijk gekoppeld kan

worden aan de studentchoaches van 

Wil je minder snel afgeleid raken?

vrienden en familie. Het afgelopen jaar heb ik mezelf (beter) leren kennen, ik heb sterke en minder

sterke punten ontwikkeld en ik heb mezelf uitgedaagd. Het Honours Programma heeft mij de kans

gegeven om verdieping te zoeken, persoonlijke leerdoelen te stellen, connecties te maken met

nieuwe vakgebieden en om dingen te leren die ik tijdens mijn studie Verpleegkunde nooit tegen zou

zijn gekomen. Het Honours Programma heeft zeker invloed gehad op mijn toekomst.Mijn hoogtepunt

was het moment waarop mijn Individuele Product realistisch werd. Het moment waarop anderen

geïnteresseerd raken in iets wat jij hebt bedacht en hierop willen inspelen. Tijdens een van mijn

interviews werd zowel ik als de tegenpartij enorm enthousiast. Dit gaf mij een enorme kik en heeft mij

gemotiveerd om mijn product niet slechts een idee te houden, maar het ook werkelijkheid te maken.

‘Haal het meeste uit
elk moment, maar

verlies hierbij jezelf
niet uit het oog’

Mijn Honoursjaar

Ik ben een HBO Verpleegkunde

studente die enorm leergierig en

toekomstgericht is. Ik hou van lezen,

muziek en tijd doorbrengen met mijn 

Zandbergen

Anne-Fleur 

 Windesheim, de module Professionalisering of aan

andere studenten die het product willen voortzetten.

Door middel van onderzoek zal de website nog

uitgebreid worden op basis van de behoeften van de

gebruikers. Zelfs ik ben benieuwd naar hoe dit idee

zich in de toekomst zal ontwikkelen.‘Ik daag

studenten uit om te gaan studeren’ Wil je meer

weten over de website? Vraag je mentor of SLB’er

voor meer informatie!
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‘Wat is tijd?’
‘Het antwoord op deze vraag weet ik

jammer genoeg niet, maar wat ik wel weet, is

dat als je op tijd begint, je alle tijd van de

wereld hebt.’

Verder hebben we een topweekend gehad in Apeldoorn, je merkt toch dat je na zo’n weekend op een

ander niveau zit als groep. Het was niet altijd even comfortabel. Soms moet je toch echt even uit je

comfortzone kruipen. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk wel belonend! Bij de oefening ‘Wisdom of the

crowd’ moesten we namelijk vijf vreemde mensen aanspreken en hun vragen om hun levensles. Nu gaat

dat nog wat tijd kosten, maar ik hoop als na het corona tijdperk het sociale leven weer opbloeit ik nog veel

‘Wisdoms of the crowd mee mag pakken! Ja dat corona tijdperk kost dus nog wat tijd? De tijd, zeker niet

altijd mijn beste vriend, want waar is de verrekte tijd nou wanneer je hem echt nodig hebt? Met het

groepsproduct begonnen we eigenlijk te laat en met mijn individuele product ben ik ook aan de late kant

begonnen, maar dit heeft het resultaat gelukkig uiteindelijk niet in de weg mogen zitten!

Als we eens helemaal terug gaan in de tijd,

helemaal naar 1918, toen werd namelijk aan 1500

engineers gevraagd, wat de meest belangrijke

factor is in het bepalen van potentieel succes of

falen in de techniek. Het antwoord op deze

vraag? Persoonlijke vaardigheden , ook wel de

soft skills, werden zeven keer zo vaak benoemd

als kennis van techniek zelf en van de praktijk. Nu

zijn we ruim honderd jaar verder en staan de soft

skills wat in de schaduw van de hard skills, de

meer vakinhoudelijke vaardigheden.Ik heb de

afgelopen tijd contact gehad met het

bedrijfsleven, de hogeschool en de student zelf,

op basis hiervan heb ik een product ontwikkeld

die de soft skills uit de schaduw kan halen van de

hard skills. Geïnteresseerd geraakt door mijn

verhaal? Scan dan de QR-code en kom meer te

weten!

Tijssen

Jacco Mijn Honoursjaar
Wat een jaar en wat was het anders dan de reguliere colleges!

We hebben mogen luisteren naar bijzondere gastsprekers,

mogen werken aan een sociaal innovatieve opdracht uit de

praktijk en dan ook nog de leuke diepgaande gesprekken. 

Soft Skills
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“Doe vandaag
waarvan je morgen
vindt dat je het

gisteren had moeten
doen.”

Ik leerde mezelf beter kennen, door veel te reflecteren maar

ook bijvoorbeeld bij het maken van een museum. Ik kon

mijn creativiteit enorm uiten waar ik veel voldoening

uithaalde en werd ook vaak uit mijn comfort zone gehaald

(lees: getrokken!!). Met een grote glimlach kijk ik terug naar

het afgelopen jaar en daar wil ik jullie voor bedanken!!

 

#DEELJEANGST

Mijn Honoursjaar

Mezelf inschrijven voor het Honours Programme

is absoluut één van de beste dingen wat ik

afgelopen jaar gedaan heb! Ik zocht naar wat

uitdaging met wat verbreding; en met een 

Janssen

Valerie
groep studenten van verschillende opleidingen leek me dat wel wat! Maar wat het jaar 

daadwerkelijk inhield, was veel meer dan dat.

Naast je eigen opleiding, je sociale leven en je werk óók nog

een aantal uur voor het Honours Programme bezig zijn was

soms best hard werken. Mensen vroegen me dan ook weleens

“Val, waarom doe je dat eigenlijk?”. Het antwoord is simpel. Ik

kreeg er juist enorm veel energie van. De groep had hier het

grootste aandeel in. Ik ging met plezier naar de meetings toe.

Het is bijzonder om te zien dat er veel verschillen zijn tussen

studenten van verschillende disciplines maar ook juist weer

zoveel overeenkomsten! De motivatie, standvastigheid, ideeën

maar ook de humor in de groep! We zijn dan ook erg hecht

geworden. Ik kon volledig mezelf zijn en heb enorm veel

goede gesprekken gevoerd. Naast de groep brachten Hems,

Tijs en de gastdocenten veel inspiratie met zich mee.

Voor mijn individuele product heb ik een

persoonlijk onderwerp gekozen. Van dichtbij

maak ik namelijk mee wat het hebben van een

angststoornis betekent. Het kan (tijdelijk) een

grote impact hebben op iemand zijn leven. Om

herkenning te bieden voor jongeren heb ik een

platform opgericht. 

 

Meer weten? Bekijk dan het filmpje via de QR-

code of neem contact met mij op!
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‘It’s okay to lose yourself for a little

while. In books, in music, in art. Let yourself

get lost.’

Afgelopen jaar heeft mij veel positieve dingen gebracht. Ook al was de reis hobbelig en zag ik vaak totaal

niks positiefs op dat moment, ik heb er veel van geleerd. Ik weet nu dat ik meer aankan dan ik soms denk

en dat ik op sommige momenten ook vooruit mag en moet kijken. Ik heb mensen leren kennen met de

zelfde of juist een totaal andere kijk op het leven en heb de interessantste gesprekken mogen voeren.

Gesprekken die je laten nadenken, over jezelf en over het leven. Maar ook gesprekken over de dingen waar

je enthousiast van wordt en graag over spreekt, terwijl die normaliter niet vaak aan bod komt. Open

gesprekken met open mensen, soul to soul. En honours heeft me geholpen mezelf te accepteren, want

wat is gebleken: ook mijn mening telt. Honours was een enorm leerzaam jaar, waar ik veel levenslessen

heb mogen opdoen. Bedankt!

post
Martine Mijn Honoursjaar

Ga je dromen achterna, dat is wat ik heb geleerd bij

honours. Als je iets wil, ga er dan voor. Ook al denk je

dat je het niet kan, dat het niet weggelegd is voor jou

of dat niemand er wat aan heeft. Jouw droom, jouw 

passie, die mag en kan je niet verloren laten gaan.

'PROJECT OUTDOORS'

Dus zoek uit wat jouw beweegt, waar jij je bed voor uit wil komen en werk hier naartoe. Spreek die ene

persoon aan, ook al vind je het doodeng. Begin met het schrijven van je boek, ook al weet je niet waar het

verhaal eindigt. Uiteindelijk is het jouw leven en beslis jij hoe je het invult.

Voor mijn persoonlijk product heb ik me bezig

gehouden met mentale gezondheid. Het is namelijk

gebleken dat elke dag een halfuurtje buiten

spenderen al een hele goede impact heeft op de

mentale gezondheid. Daarom heb ik een concept

opgezet voor een app om mensen aan te sporen

meer naar buiten te gaan en hier een landelijke

campagne aan verbonden. Meer informatie vind je in

mijn filmpje.
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‘Maar al deze dingen maken ons tot

wie we nu zijn, En uiteindelijk vormen

zij al onze unieke details, Als we deze

bepaalde dingen zouden terugdraaien,

Zouden we niet zijn wie we nu zijn.’

Graduation Speech
Martine
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Voor de ene groep was dit een prettige bevestiging en voor de andere groep een wat heftigere
confrontatie. Na twee dry runs zat het grootste deel van het programma er op, maar moesten sommige
groepen toch echt nog even door tot in de late uurtjes, om zo de puntjes op de i te zetten. Gelukkig was er
uiteindelijk ook nog tijd voor wat gezelligheid laat op de avond. 

 

 

Het Honours Weekend
Door Jacco

Het programma bevatte twee Honours Weekenden,

de begeleiders van het programma deden nogal
mysterieus over de inhoud van deze weekenden. Het
enige dat bekend was van het eerste weekend, waren
de benodigdheden en de locatie. Op de vrijdagavond
zat iedereen in spanning te wachten tot de opdracht
bekend gemaakt zou worden. 

Jaap Berends, de initiatiefnemer van Campus
Woudhuis, legde bij ons de volgende vraag neer, hoe
zouden jullie deze Campus inrichtten?

Er werd gekeken vanuit verschillende perspectieven zoals de politiek, de buurt, de natuur en het
bedrijventerrein in de buurt. Die avond begon iedereen aan de opdracht, maar veel tijd was er niet. De
volgende opdracht wachtte namelijk alweer op de locatie waar overnacht werd, uiteindelijk is de avond
met veel gezelligheid afgesloten.

De zaterdag was het moment om te vlammen, er kon
contact gelegd worden met mensen uit het
bedrijfsleven en er was tijd om aan de opdracht te
werken. Echt in de flow komen ging moeilijk, want het
programma was erg afwisselend en in de middag
werden de groepen ook al weer door elkaar gehusseld.

De uren tikten door en de avond brak aan, tijd voor de
dry runs.

De volgende ochtend was het al zo ver, snel even de
spullen inpakken, de tenten opzetten, naar de locatie en
voorbereiden op de Dragons Den. Voor de laatste
middag waren namelijk vrienden en familie
uitgenodigd, maar ook drie dragons. Mensen uit het
bedrijfsleven die hun strepen al verdiend hebben, zij
hadden de eer om onze ideeën te beoordelen. Dit
deden ze ook vakkundig, met specialistische vragen die
onze hersens tot lieten kraken. Aan het eind van de
middag kwam het programma tot einde en wat hadden
we een geluk, de volgende meeting was immers de
volgende avond alweer..
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Tijdens het programma ben ik bezig geweest met een
onderwerp waar ik op mijn werk mee in aanraking ben
gekomen. Ik ben werkzaam in de kinderopvang en daar heb ik
gezien dat er weinig tot geen mannen werkzaam zijn in de
kinderopvang. Hier wilde ik verandering in aanbrengen en
daarom ben ik een onderzoek gestart. Voor het onderzoek ben
ik in gesprek gegaan met docenten en mensen uit de
doelgroep. Ik was nieuwsgierig naar wat deze mensen hierover
te zeggen hadden. Vanuit mijzelf dacht ik dat mensen een
slecht beeld hadden over mannen in de kinderopvang. Uit een
enquête die ik heb gemaakt en verstuurd bleek dit anders te
zijn, een stuk positiever. Mannen in de kinderopvang hebben
het momenteel erg lastig. Er zijn mensen die er niet positief
naar kijken. Na veel onderzoek en gesprekken heb ik een
onderzoeksrapport kunnen uitwerken. Nadat ik dit had
uitgewerkt dacht ik: ‘en nu?’. Wat ga ik hier verder mee doen.

Na een aantal goede gesprekken met mensen uit de intervisie
groepjes van Honours Programma kwam het plan om een
Facebook-pagina op te richten. Op deze Facebook-pagina ga
ik meer bekendheid en begrip creëren. Mijn doel is om het
beeld van mannen in de kinderopvang ‘normaal’ krijgen. Het is
belangrijk dat er meer bekendheid komt over het onderwerp
mannen in de kinderopvang en dit kan alleen samen. Scan de
QR code met het facebook logo en neem een kijkje op mijn
pagina: mannen en kinderopvang. Like, volg en deel deze
pagina, zodat het bereik nog groter mag gaan worden.

 

Wil je meer weten over mijn onderzoek? Scan dan de QR-rode
en bekijk het filmpje over mijn product.

Lianne
Hendriks

Toen het Honours Programma Sociale Innovatie
bij mij in de klas geïntroduceerd 

werd, was ik gelijk enthousiast over het
programma en wilde ik 

er meer van weten. Ik wist niet wat ik ervan kon verwachten, dus ik heb het allemaal maar op
mij af laten komen. In het programma vond ik het lastig om sommige situaties te volgen,

omdat alle structuur werd weggehaald. Ik moest mijn eigen structuur gaan vinden. Ik heb een
lange weg afgelegd, waarin ik veel over mezelf heb geleerd en waarin ik veel van andere

opleidingen heb gezien. Mijn hoogtepunten van het jaar Honours zijn de leerervaringen die ik
heb meegekregen over mijzelf, maar ook voor mijn leerdoelen. Door de jaren heen heb ik veel

geleerd over mijzelf en in het Honours Programma heb ik deze leerervaring kunnen
verbreden. Ik zou graag het volgende willen meegeven:

Mijn Honoursjaar

“Geef nooit op en laat mensen je niet vertellen dat je
iets niet kunt. Volg je eigen weg en ga er voor!”

Meer mannen in de kinderopvang

HONOURS
MAGAZINE
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“De meest

effectieve

manier om is

het te doen, is

door het te

doen”

Binnen de groep was ik vooral altijd iemand die hield van
effectiviteit, dingen te doen in plaats van er eerst een half uur over te
praten. Geen gepraat dus over de boer zoekt vrouw aflevering of een

nieuwe serie op Netflix want we hadden immers meer te doen.

Budget voor je wijk

Mijn Honoursjaar

Het Honours Programme sociale innovatie kwam eigenlijk
heel abrupt op mijn pad. Na het behalen van mijn
propodeuse in het 1e jaar was ik van plan mijn studie voort
te zetten op de universiteit. Helaas stond een toelatingstoets
in de weg.

Visser
Sam

Maar ik was wel opzoek naar een extra uitdaging naast mijn opleiding. Dat kon het Honours Programme
bieden. Zonder al teveel research wat het nou echt inhield heb ik me aangemeld en ben toen
toegelaten. Wat later een hele ervaring bleek.

Bij een Honours Programme staat het bekend dat je vooral een
student bent die een stapje verder wil gaan dan de rest. Jezelf

durft te blijven uitdagen en ontwikkelen. Dat is door het jaar heen
ook bij de hele groep gebleken. Als er problemen waren met een

opdracht die gedaan moest worden, gingen we juist als groep
kijken hoe dat probleem wel opgelost kon worden. Dit is ook erg

naar voren gekomen toen we het jaar ineens online moesten
voorzetten. Het weekend is online verder gegaan en zo zijn er nog

een aantal dingen. Deze snelle aanpassingen op situaties laat
maar weer zien hoe wendbaar we als corona-groep zijn geweest.

In het 2e deel van het jaar moesten we een eigen
individuele sociale innovatie uitwerken. Wat ik ook
al eerder noemde hou ik niet van verspilling van
middelen zoals geld en tijd. Bij mijn sociale
innovatie heb ik gekeken hoe overgebleven geld
aan het eind van het jaar bij de gemeente, beter
besteed kan worden. Zodat iedereen er meer
profijt van heeft. Het is immers geld waar iedereen
aan mee betaald. 

 

Wil je hier nog graag meer over horen? Scan dan
nu de QR-code en bekijk de video!
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Het Honours heeft mij nieuwsgierig
gemaakt en ervoor gezorgd dat ik
positieve energie kreeg uit de
werkzaamheden die ik uitvoerde. Ik
heb nu een alternatieve kijk op
vraagstukken en kijk nu ook echt ‘out
of the box’. Maar het dierbaarst wat
het Honours mij heeft meegegeven is
dat het een vertrouwde omgeving

Barthmuss

Marijke Mijn Honoursjaar

Het afgelopen jaar was er een
hyperactief kind dat nooit normaal
stil kon zitten tijdens de Honours

sessies. Dat kind ben ik.

Psoriasis Community
Ik heb een huidaandoening die aan het oppervlak te
zien is. Dit is psoriasis. Psoriasis heeft ervoor gezorgd
dat ik anders naar mijn lichaam ging kijken en
onzeker was over hoe ik eruit zag. Ik was bang voor
de reacties van anderen en voelde mij alleen, omdat
ik niemand anders kende in dezelfde situatie als ik.

Daarom heb ik voor mijn individuele product
contact gezocht met andere jongeren die ook
psoriasis hebben. In de gesprekken was er overlap in
het gevoel van onzekerheid en eenzaamheid. Er is
nu een psoriasis community voor jongeren opgezet
in samenwerking met het UMC.Wil je nou meer
weten over deze community? Scan dan de QR code
of neem gerust contact met mij op!

“Nieuwe wegen bewandelen,
nieuwe routes ontdekken en dan

heb je de toekomst.”

Maar laten we eventjes eerlijk zijn: dat ik zo deed, was duidelijk de schuld van de groep. Ik kreeg gewoon
ontzettend veel energie van jullie. Ik word nou eenmaal blij wanneer ik ben met mensen die ik leuk vind
en ik hoop nog veel meer van jullie te kunnen genieten.Ik kan genieten van andere mensen om mij heen
en dat heb ik ook dit jaar enorm veel gedaan. Ik kreeg te maken met mensen vanuit allerlei verschillende
studierichtingen met ieder zijn eigen achtergrond. We hebben enorm veel gelachen, spelletjes gespeeld,

online bootcamps gedaan, emoties met elkaar gedeeld, zijn we zelfs bijna bevroren van de kou op
Campus Woudhuis, maar bovenal hebben we ontzettend veel met zijn allen bereikt.

was waar ik mijzelf kon zijn en me mocht laten zien. Ik heb mij voor het eerst zo blootgesteld, waardoor ik
mij soms ook kwetsbaar voelde, maar daardoor kon ik er juist ook hele mooie dingen uithalen. Zo heb ik
ook mijn IP gewijd aan mijn persoonlijke ervaringen.

HONOURS
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Tim
Buurkes

Het honours was voor mij een plek om nieuwe mensen te
ontmoeten, even iets anders dan de mannen uit het techniek
gebouw. Anders was het zeker en uit mijn comfort zone komen
was wekelijkse kost. Van de knuffels tijdens het begroeten tot het
spreken met wild vreemden, wist ik eigenlijk nooit wat ik kon
verwachten van de meeting. Met knikkende knieen naar
Apeldoorn, presenteren voor de groep of onze kleine vriend Scott. 

Maar gelukkig niet alleen, ondanks de diversiteit voelde het als een hechte groep. Één
waar ik met veel plezier naar toe ging en naar uitzag weer te zien. Een groep die me
hielp mezelf te zijn en me liet nadenken over het leven. Een groep waarin mijn
perspectiefen verbreedt werden. Waarin Hems zijn rol als zweefteef verruilde naar
iemand die ik als een voorbeeld zie. Maar niet alleen Hems, voorbeelden waren er voor
mij genoeg. Van de kleding die ik draag tot de gedachtes die ik heb, jullie hebben mij
echt doen veranderen.

Mijn Honoursjaar

“I fear the day that

technology will

surpass our human

interaction. The

world will have a

generation of

idiots.” 

– Albert Einstein

Voor mij zat het honours vol met hoogtepunten en ik hoop dat ik nog veel meer van jullie ga
leren!

Een van mijn passies is techniek, niet alleen op school maar ook daarbuiten ben ik vaak met
gereedschap in mijn handen te vinden. Tafels, bureaus, fitnessrekken,sumorobots, decoraties tot
gordijnen, ik vind het geweldig om zelf iets te kunnen en er beter in te worden. Vaak hoor je wat
gaaf dat je dat zelf kunt, maar dat kunnen is een qwestie van doen.

Met mijn individuele product wil ik jongeren de kans bieden meer
te leren over techniek. Daarbij is de ervaring van het zelf doen het

belangrijkse, iets wat voor veel mensen lastig is, omdat er geen
werkplaats achterthuis is en materiaal kost veel geld. Via de QR-

code kom je bij een video waarin uit wordt gelegd hoe ik dit wil
aanpakken.

Tijd voor Techniek

HONOURS
MAGAZINE
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“En toen ging het mis, oud studenten

en een of andere mafkees vertelden

over hoe fantastisch het was en hoe

het je leven kan veranderen.”

Graduation Speech
Tim
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Het Provincie Spel

Tot slot werd het spel afgesloten met een prijsuitreiking van de partijen & personen die het beste

hun belang en visie wisten te delen. De energie in de ruimte was goed waardoor geconcludeerd

kan worden dat iedereen de avond positief afsloot voor zichzelf. Het provinciespel is een goed

voorbeeld van een uitdaging die ervoor zorgt dat je als Honours student ‘out of the box’ blijft

denken. Het heeft in eerste instantie geen directe link met Sociale Innovatie, maar forceert wel

van een student dat hij of zij kan schakelen en mee kan bewegen met de uitdagingen waar hij of

zij voor staat.

Door ian
Het provincie spel is een spel dat elk jaar

tijdens het Honours Programme wordt

gespeeld, in het provinciehuis Overijssel. De

studenten werden verdeeld in groepen en

vormend allemaal een eigen politieke partij.

Ze moesten het tegen elkaar opnemen door

het debat aan te gaan omtrent een groot

evenement in Zwolle, waar geluidsoverlast,

een eventueel gebrek aan ruimte en andere

uitdagingen mee gepaard gingen.

Elke politieke partij trapte af met een opening waarbij zij aangaven of zij het evenement wilde

laten gebeuren, of juist niet. Al gauw kwam er bij eenieder een bepaald enthousiasme op gang

en ging men steeds competitiever met elkaar in gesprek. De voorzitter moest regelmatig

ingrijpen omdat men niet meer communiceerde via de voorzitter, over enthousiasme gesproken.

Nadat alle politieke partijen aan bod waren geweest, kreeg elke partij de kans om in overleg hun

statements en opinies in kaart te brengen waardoor er vervolgens een interessante fase

plaatsvond.
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Yosha
Satink

“Elke maandag avond??, extra werk, tis maar net waar je

zin in hebt” – deze reactie heb ik afgelopen jaar vaak

gehoord als ik medestudenten vertelde over het

Honours Programme. Maar daar heb ik dit jaar juist

voor gekozen, ik zocht verbreding en uitdaging. Er

moest namelijk meer zijn dan alleen Commerciële

Economie, in het bedrijfsleven werk je immers ook niet

alleen met dezelfde vakgenoten.

Ik moest wel tijd en energie in het programma steken, maar bovenal is de investering erg

waardevol voor mij geweest. Ik heb mijn horizon verbreedt en ook oude wonden keerden terug

in mijn ‘Learning Journey’ gedurende het jaar.

Sommigen denken dat Honours door hun ‘comfortbubbel’ prikt, ik denk echter dat het

programma je ‘bubbel’ groter maakt. Je leert zoveel van de studenten die een totaal andere

studie doen jij en tegelijktijdig mag ik mijn eigen vakgebied met hun delen

Mijn Honoursjaar

“Strangers are strangers until they meet”
Dit jaar heeft mij dan ook bevestiging gegeven dat ik op het goede plekje zit bij mijn opleiding,

hiervoor wist ik nooit of dit het nou was. Ik hoop dan ook dat ik jullie geïnspireerd dan wel

geirriteerd heb met mijn ‘Marketing visie + modelletjes’, in beide gevallen is mijn doel behaald.

Voor mijn indivdueel product heb ik gekozen om een interactieve

game te ontwikkelen voor basisschoolkinderen waarbij zij diversiteit

beter onderling kunnen bespreken. De aanleiding van dit idee is mijn

adoptie, op de basischool had ik niet altijd het gevoel dat elk

kind/leerkracht begreep wat dat voor mij inhield. Benieuwd? Bekijk dan

het filmpje via de QR-code of neem contact met mij op!

Masker af!

Tot slot wil ik mijn levensles van dit jaar, zover ik die

op mijn 19e kan hebben, aan jullie meegeven:

“Wees ambitieus in je

doelen , assertief voor je

omgeving, maar ook lief

voor jezelf. Onthoudt

dat je zonder jezelf niet

je doelen kan halen.”

Dit is de les waar ik volgend jaar op voort ga bouwen, ik

hoop dat jullie deze ook in je achterhoofd houden.

 

Liefs,

Yosha aka jullie modellenboek

HONOURS
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Noah
pierik

Het Honours Programme. Op veel hogescholen een

bekend begrip, maar waarom zou je dat als student doen?

Alleen maar meer tijd kwijt aan school, extra opdrachten,

een avond in de week kwijt…

Mijn Honoursjaar

Een avond in de week waarin gemotiveerde studenten bezig gaan met projecten in hele

diverse groepen. Een avond in de week met interessante gastsprekers. Een avond in de

week met gezelligheid en samen avondeten. Een avond in de week waarin studenten het

beste in zichzelf naar boven halen en daardoor hun talenten kunnen ontwikkelen. Waarom

zouden studenten dat doen?!

Het afgelopen Honours-jaar was een waardevolle

toevoeging aan mijn huidige studie. Ja, soms was het

zwaar, maar dat weegt niet op tegen alle bijzondere

leermomenten. Wat ik niet snel zal vergeten, is de

Milestone Meeting, waarin we al onze plannen

presenteerden aan de projectleider, onze ouders en

andere support. Als het geen Honours was, had ik

gezegd: ‘ga jij maar presenteren, ik kijk wel’.Ik heb het

afgelopen jaar geleerd dat het belangrijk is om uit je

comfortzone te stappen, om fouten te maken en deze

daarna op te lossen. Dit is ontzettend leerzaam en dat

is ook wat ik als docent aan mijn leerlingen mee wil

geven. Ik vind het belangrijk dat leerlingen altijd het

maximale uit zichzelf kunnen halen, en dat docenten

daarin een grote rol kunnen spelen. Soms moeten

mensen keuzes maken en prioriteiten stellen. Ga ik

liever doorstuderen, of direct werken? Kies ik nu voor

mijn hobby, of ga ik tentamens leren? En wat ook

vaak voor mijn leerlingen geldt: ga ik meedoen deze

les, of ga ik een film kijken?

En dat brengt mij ook bij mijn product. Ik heb mij het afgelopen half jaar bezig gehouden

met het verminderen van telefoongebruik in de klas. Om maar gelijk tot de kern te komen:

een telefoonhotel is repressie, en van binnenuit motiveren heeft vaker succes op lange

termijn. Het product wat ik heb ontworpen, is een 3-delige lessenreeks waarin leerlingen

aan de slag gaan met hun telefoongebruik. Want ook voor leerlingen geldt:

‘Droom niet over succes, maar werk ervoor.’

Minder telefoongebruik zorgt voor betere concentratie en prestaties van

leerlingen. Geen discussies meer met leerlingen, geen ingenomen telefoons

die aan het eind van de dat opgehaald moeten worden, maar leerlingen die

zelf de gevolgen inzien en daardoor helemaal geen belang meer hebben bij

appen in de les. Op de lange termijn zal zelfs hun carrière succesvoller

worden. Wil je meer weten? Scan dan onderstaande QR-code en dan vertel

ik je graag meer.

HONOURS

MAGAZINE

Echte motivatie
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Leuk om te doen vond ik de opdracht ‘mijn museum’. Wat zou jij in je museum zetten als er een

museum voor je opgericht wordt? Je mag vijf zaken kiezen. Eerst dacht ik: hoe krijg ik die ooit

gevuld? Maar eenmaal begonnen aan de opdracht, kon ik bijna niet meer kiezen uit wat ik erin

wilde hebben. Wat voor mij belangrijk was, zijn mijn contacten met vriend, (schoon)familie en

vrienden, mijn geloof en waarden als liefde, geborgenheid, plezier, simpel genot, belofte en

trouw. Eigenlijk ben ik momenteel heel tevreden met hoe mijn leven gaat. De dingen die ik

belangrijk vind in mijn leven, die heb ik al gewoon. Natuurlijk blijft het werken om dat te

behouden, maar het leven heet niet voor niets ook wel ‘levensweg’ en in een weg zitten hobbels,

omwegen, maar ook prachtige vergezichten. Honours is zo’n klein stukje aan mijn levensweg.

Het heeft mij er weer extra op gericht wie ik ben, waar ik voor sta en wat ik in mijn leven het

belangrijkste vind. Ik hoop dat jullie allemaal zo ook met blijdschap je levensweg mogen

vervolgen. Wat ik nog wil meegeven:

Sandra
van Eldik

Wat een jaar is dit geweest. Een super

gezellig jaar, waarin je af en toe nog iets

leerde ook 😉. Ik heb leuke, interessante en

diverse personen leren kennen. Een mooi

project in Apeldoorn luidde het Honours-

jaar in. Vervolgens kwam het werken aan je

eigen Individuele Product en tussendoor

liep alsmaar je Individual Learning Journey. 

‘Geniet van de kleine
dingen, dan weet je

zeker dat je van elke
dag geniet’

Dit is één van mijn levenswijsheden. Ik heb best

wat meegemaakt, en moet nog elke dag omgaan

met een ziekte die alleen maar erger wordt. Door

te genieten van dat hondje dat zo grappig doet,

die prachtige zonsondergang of die knuffel die je

van je vriend krijgt, gewoon zomaar omdat hij je

lief vindt. 

Dit zijn voor mij de dingen in mijn leven die me gelukkig maken.

Zonder die kleine dingen, kan het leven soms erg grauw zijn. Vandaar

dus dat dit het is wat ik jullie mee wil geven.

Ik wens jullie wijsheid, geduld en een mooie levensweg toe.

Mijn Honoursjaar
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kunnen onderscheiden. Het Honours Programma Sociale Innovatie heeft mij deze uitdaging

méér dan geboden. Het was een intensief en gezellig jaar en ik heb verschikkelijk veel geleerd.

Voor mij waren de mensen veruit het hoogtepunt van afgelopen jaar. Ik heb heel erg genoten

van de gezelligheid en de mooie gesprekken die ik heb kunnen voeren. Afgelopen jaar ben ik

veel buiten mijn comfortzone geweest en heb veel van de diversiteit van de groep geleerd. Niet

alles was leuk, zo was ik na dag 1 al klaar met al het reflecteren en de vele modellen die ik in heb

moeten vullen dit jaar. In tegenstelling tot alle ‘circles of trust’ en eindeloze engelse termen die

gebruikt werden om opdrachten te benoemen heb ik heel erg van de inspirerende gastsprekers

genoten :) Het honours programma heeft me meer gebracht dan ik van te voren zou kunnen

denken. Ik heb geleerd om te gaan met diversiteit en heel veel plezier gehad; 

ik zou het iedereen aanraden.

Frank
Reinbergen

Naast trots lid van het Honours programma 2020

ben ik een gedreven, enthausiaste en sportieve

autogek. Na mijn eerste jaar bedrijfskunde was ik

op zoek naar meer uitdaging en een

mogelijkheid om mezelf van mijn klasgenoten te 

Mijn Honoursjaar

Mensen die mij goed kennen weten dat ik erg

ambitieus ben. Ik hoop veel dingen te bereiken

in het leven en ben me bewust van de kansen

die ik krijg. Ik geloof dat bewustzijn, van de

kansen en mogelijkheden die je hebt, erg

belangrijk is. Niet iedereen heeft de

mogelijkheid om een honours programma te

volgen of om uberhaupt naar school te kunnen.

Dit ‘bewustzijn’ is de basis geworden van mijn

individuele product die ik in het tweede halfjaar

van het honours programme heb ontwikkeld.

Het is een sociale innovaitie geworden die

bewustzijn, empathie en fianciele steun

stimuleert middels positieve ervaringen. Kansen

pakken, de moeilijke weg kiezen met de meeste

weerstand. Dat was voor mij het honours

programma.

“Kies altijd de weg met de meeste weerstand“

Benieuwd geworden naar mijn sociale innovatie? Scan deze QR-code

om mijn sociale innovatie, die bewustzijn combineert met positieve

ervaringen, te bekijken op YouTube.

Be Aware And Share

HONOURS
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Graduation Speech

“Hele oncomfortabele banken, veel vragen

van Amber, Hems die elke week een beetje

kaler wordt en Sam die vraagt of we tempo

kunnen maken; het Honours Programma”

FRANK
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Je werkt een heel jaar samen met 19 andere studenten met verschillende

achtergronden. Je bent naarmate het jaar vordert meer geworden als het individu die

zich heeft aangemeld voor het programma, je bent onderdeel van een groep geworden.

Een groep waarin je veel leert van elkaars overtuigingen, perspectieven en invalshoeken. 

Ondanks dat het laatste gedeelte van Honours individueel is doe je het samen, we miste

de gastsprekers op maandagavond en de gezelligheid in ons “na klets café”.

 

Toch bleken we echte Honours studenten, we zagen niet alleen problemen maar ook

mogelijkheden. Zo vond het tweede weekend gewoon plaats alleen dan online. Er werd

een online bootcamp ingelast en ook het Honours café werd doorgezet. Aan adaptief

vermogen bleken we geen gebrek te hebben dus maakte we er wat moois van, samen.

De graduation hebben we uitgesteld zodat we deze toch live kunnen vieren. Voor nu

zullen we het moeten doen met een virtueel feestje. 

 

Ben je al nieuwsgierig geworden hoe we er bij de online sessies bijzaten? Nou zo dus...

It's corona time...
Dit was niet hoe we de afronding van het Honours hadden voorgesteld

toen we aan dit avontuur begonnen. 
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Ik besloot bewust af te gaan studeren binnen de gemeente Zwolle, met als doel om mezelf

verder te ontwikkelen en specialiseren in innovatie. In het kader van deze uitdaging besloot ik

mijn Individuele Product een soortgelijk thema te geven.

 

YouthLab is een initiatief dat is ontstaan vanuit de ergernis dat de kennis en creativiteit van

kinderen nog niet gebruikt wordt bij het opstarten van projecten in Zwolle. Ik ben altijd van

mening geweest dat kinderen juist een toevoeging zijn als het gaat om verfrissende ideeën

omtrent stedelijke innovatie omdat zij niet geremd worden door ‘analytisch denken’. Dit is iets

dat ons als volwassenen wel degelijk remt. Middels ‘Design Thinking’ wilde ik bij een

basisschool in Stadshagen kinderen de kans geven om mee te denken op het gebied van

(stedelijke) innovatie. Design Thinking is een manier om middels post it notes ideeën te

genereren en te delen binnen projectgroepen. Een ‘Braindump’ is een synoniem voor deze

creatieve werkwijze.

 

 

Ian
O'Hagan

Het afgelopen jaar stond voor mij in het teken van schakelen, snel

bewegen en constante actie. Dit was precies hetgeen wat ik zocht

voor mijn laatste studiejaar.

 

Sociale innovatie paste perfect bij mijn interesses en ambities

omdat dit programma men forceert om ‘out of the box’ te denken.

 

Ik heb veel over innovatie en ‘wicked problems’ geleerd het

afgelopen jaar, maar misschien nog wel het meest over mezelf.

Ik reflecteerde wekelijks op mijn prestaties en kwaliteiten ten

aanzien van de uitdagingen waar ik voor stond. De ene keer

keek ik opgetogen terug op de voorgaande colleges en

projecten, terwijl ik de andere keer werd geconfronteerd met

kritieken; kritieken die ervoor gezorgd hebben dat ik diende te

veranderen, en mezelf naar een hoger niveau diende te tillen.

“Sacrifice short term
pleasure for long term

fulfillment”

Mijn Honoursjaar

Youthlab

 

 

Ik ben blij met het resultaat en ben ervan overtuigd dat ik me de

komende tijd vast mag blijven bijten in sociaal maatschappelijke

‘wicked problems’.

 

Wil je meer weten over Youthlab? En ben je benieuwd wat de

kansen zijn om kinderen in jouw stad mee te laten denken over ‘the

City of the Future’? Scan onderstaande QR Code, of neem contact

op met mij!

HONOURS
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Eveline
van den Dikkenberg

‘’today is our future past, make
some memories that last’’

Dit jaar heb ik besloten mee te doen aan het Honours

programme, uiteindelijk werd het een jaar met veel ups en

downs, veel twijfels, maar ik heb nooit aan Honours

getwijfeld.

Honours kwam op mijn pad door de mail die vanuit

Windesheim werd verzonden, ik had meteen interesse.

Toch had ik wel twijfels of ik het wel moest doen, niemand

uit mijn klas had er interesse in. Uiteindelijk naar een paar

gesprekken met mijn slb-er en oud honours studenten,

heb ik besloten om me toch aan te melden. Een dag te

laat weliswaar, toch ben ik uitgekozen om deel te nemen

dit jaar.

Dit jaar begon heel goed, een fijne kennismaking waarin iedereen gelijk al heel open was. Het

weekend in Apeldoorn waarin ik leerde wat echt werken onder druk is. De afsluiting van het

project. De milestone meeting. De indivual learning journey. En uiteindelijk het individuele

product.

Mijn individuele product, eentje waar ik veel moeite mee had om te verzinnen. Eerst had ik iets

bedacht met mijn grootste passie, namelijk paarden en de paardensport. Maar dit idee bleek

toch niet goed genoeg te zijn. Dus ik ben verder gaan denken met veel hulp van iedereen om mij

heen.En opeens out of the bleu, kwam het idee dat de samenleving steeds geïsoleerder word.

Iedereen zit de hele dag op zijn of haar mobiel en zegt nauwelijks meer gedag tegen elkaar.

Daarnaast zijn er veel mensen eenzaam in Nederland. 

Ik denk dat regelmatig een nieuwe ontmoeting en een goed gesprek veel kan doen voor niet

alleen eenzame mensen maar voor iedereen.

Daarom heb ik A Coffee To Meet bedacht. Wil je meer weten,

scan dan vooral even op QR-code hierbeneden en kijk mijn

video over A Coffee To Meet.

Mijn Honoursjaar

A Coffee To Meet

HONOURS
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Julia
Vrolijken

'Keep your eyes on the

stars and your feet on

the ground'

Het Honours Programme Social Innovation. Ik kijk

er met een glimlach op terug. Meedoen aan het

programma was voor mij een sprong in het diepe.

En daar hou ik van, ergens zonder verwachtingen

instappen en kijken waar ik terecht kom. 

HONOURS

MAGAZINE

Mijn Honoursjaar

FindYourFuture

Honours sloot op papier perfect aan bij mijn ambitie om écht wat te leren, zo ging ik ondanks mijn volle

agenda de uitdaging aan. Dit jaar wilde ik graag de volgende stap zetten, mezelf zowel persoonlijk als

professioneel verder ontwikkelen en de randjes van mijn capaciteiten opzoeken. Zoals jullie mij nu

kennen, kan ik zeker zeggen dat dit gelukt is. Naast mijn bijbaan en studie kwam ik bij Honours terecht

en leerde ik meer dan ik op school ooit gedaan heb. Een bewogen jaar is het geweest, zeker niet de

makkelijkste. Dat de moeilijkste paden tot de mooiste bestemmingen leiden is wel gebleken. Ik ben

mezelf meerdere malen tegen gekomen en heb bovenal mezelf beter leren kennen. 

 

Soms werd ik positief verrast door mijn eigen krachten. In plaats van het eeuwige verbeteren van je

mindere punten, leer je bij Honours ook hoe je het beste gebruik kan maken van je eigen kwaliteiten. Dit

komt snel naar boven door het multidisciplinaire team waar je in werkt. Je leert vooral ontzettend veel

van elkaar. Mijn lessen heb ik zowel tijdens de opdrachten en projecten als tijdens gezellige gesprekken

opgedaan. Alle ervaringen zal ik meenemen in mijn verdere pad, waar deze ook naartoe mag gaan. Wat ik

dit jaar ook zeker geleerd heb, is dat ik alles zelf moet gaan ondervinden en hierbij dicht bij mezelf moet

blijven in de beslissingen die ik maak. Niemand gaat en kan het voor je doen en van de praktijk leer je het

meest. Ik zou iedereen mee willen geven om dezelfde sprong in het diepe te nemen zoals ik heb gedaan.

Door je eigen grens steeds maar een beetje te verleggen, gaat er een wereld voor je open.

 

 

In het tweede half jaar van het programma zijn wij

bezig geweest met het bedenken en uitvoeren van een

eigen sociale innovatie. Dit was geheel naar eigen

invulling. Met mijn sociale innovatie FIndYourFuture is

mijn doel om meer studenten aan een studie

gerelateerde bijbaan te helpen zodat zij bewuster

worden van de toekomst, meer werkplezier krijgen en

al ervaring op doen in het werkveld. Daarnaast maak ik

het sollicitatieproces makkelijker voor werkgever en

werknemer en heb ik een speciaal forum opgericht om 

gemotiveerde studenten met werkgever en

professionals in contact te laten komen. 

 

 

Nieuwsgierig geworden naar hoe ik dit 

aangepakt heb? 

Scan de QR-code om mijn pitch te bekijken!
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Ineens zat ik in een groep met mensen die, net zoals ik, een studenten tien niet genoeg vonden.

Je bent dan ineens niet meer de hoogst scorende of meest gemotiveerde meisje van de klas. Ik

moest leren samenwerken technische en economische studenten en werd letterlijk uit mijn

Social Work bubbel getrokken. Ik ben mezelf dit jaar ook een aantal keer tegen gekomen, ik

voelde een constante drang om leuk gevonden te worden en het wel goed te doen. Ik greep alle

kansen aan met beide handen en vond het lastig om nee te zeggen, bang dat ik een kans zou

missen. Centraal stond mijn aller grootste angst, namelijk falen. Wel realiseer ik me nu steeds

meer dat je als je niet durft te falen, je ook niet kan groeien.Ik zeg nu vaker simpelweg nee en

ben door dit jaar zichtbaar gegroeid. Ik durf onderuit te gaan en voel me steeds contenter over

mezelf, hoe ik in een groep val en wat anderen mogelijk van me kunnen vinden. Waardevol

waren voor mij de gesprekken op maandag avond als we bleven na zitten. De mensen die ik heb

mogen ontmoeten, de gevarieerde gastsprekers maar vooral de kleine geluksmomentjes. Het

éérste weekend bibberend in de kou, het tweede weekend dat digitaal plaats vond maar toch

wist te slagen. Het meest waardevol was toch wel de gemotiveerde groep mensen en de

vriendschappen die er uit voort zijn gevloeid. Eén ding is zeker, ik zou het zo weer doen.

Groei, een woord dat voor vrijwel iedereen van toepassing

was afgelopen jaar. Je kunt groeien op veel verschillende

onderdelen, in veel verschillende richtingen. Het Honours

Programme deed ik voor de extra uitdaging maar

voornamelijk om de contacten die ik daar zou op doen.

Mensen uit verschillende richtingen met verschillende

meningen die samen een groep zouden gaan vormen,

daar lag voor mij de uitdaging.

Amber
Pastoor

Mijn persoonlijke product is gericht op jongeren die kampen

met prestatiedruk. Ik heb een training

ontwikkeld voorjongeren, door jongeren. Dit heb ik gedaan door

goed te kijken waar de behoeftes van de doelgroep lagen. Het is

uiteindelijk een training geworden van 4 weken waarin iedere

week er een thema centraal staat. De training start online en

individueel maar in week twee word je gekoppeld aan een

zogenoemde “buddy” en in week drie van de training zal er een

live sessie plaats vinden. 

 

Ben jij ook nieuwsgierig geworden? 

Scan dan snel de QR code hiernaast.

“ You can’t go back and change
the beginning,

But you can start where you are
and change the ending.”

HONOURS
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Mijn Honoursjaar

MindFULLness
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Publieksprijzen

Sinds ik een studiegerelateerde bijbaan heb, beleef ik veel

meer plezier aan mijn werk, is mijn professionele houding

verbeterd en weet ik beter wat ik in de toekomst wil gaan.

De ervaring die ik nu op jonge leeftijd opdoe, neem ik mijn

verdere carrière mee. Dit gunde ik meer van mijn

gemotiveerde medestudenten en daarom heb ik hier tijdens

het Honours Programma een sociale innovatie voor

opgericht. FIndYourFuture is een vacaturesite, maar niet

zomaar één. Meer weten? Scan dan de QR-code!

Masker af!Iedereen heeft zijn eigen verhaal, ik heb mijn verhaal

en jij jouw verhaal. Maar weten wij elkaars verhalen? Durf jij je

masker af te doen voor een ander? – Dit wil ik mogelijk maken

voor de kinderen uit groep 5/6. Middels een interactieve game

gaan zij aan de slag om de diversiteit met elkaar te bespreken,

dit zal resulteren in meer begrip onderling en zelfvertrouwen

voor het individu.PABO-studenten zullen dit concept gaan

uitvoeren gedurende hun stage, zij vormen draagvlak voor mijn

Individueel product. Wanneer de scholen enthousiast zijn,

kunnen zij het concept adopteren en implementeren. Op deze

manier wordt de continuïteit gewaarborgd.

Deze Ugandese jongen op de foto zal nooit de mogelijkheden

krijgen die ik als normaal beschouw. Geen Honours Programme,

geen vaste woonplek, geen stromend water en geen

toekomstperspectief. Realiseren dat ik deze mogelijkheden wel

heb, aangeboden kansen wel pakken kan en enorm bevoorrecht

ben heeft mij erg bewust gemaakt. Dit bewustzijn is de basis

geworden voor mijn individuele product. Hoe maak ik mensen

bewust, zorg ik voor financiële steun voor de mensen die het

echt nodig hebben en combineer ik dat ook nog eens met een

leuke ervaring? Deze vraag heb ikmiddels mijn sociale innovatie

beantwoord. Benieuwd geworden? Scan de code!

2
3

1 Yosha - MaskerAf

Frank - Be Aware And Share

Julia - FindYourFuture
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Juryprijzen

3

1
2

Erkenning en herkenning. Dat is iets wat centraal staat in mijn

innovatieve product.De huidaandoening psoriasis brengt veel

gevolgen met zich mee die niet genegeerd kunnen blijven. Met

de psoriasis community wordt er stilgestaan bij deze patiënten

in een fijne en gemoedelijke sfeer met anderen. Het is een

online platform die steun en acceptatie biedt. Het IP brengt veel

moois; bewustwording, sociale contacten, de uitdading om uit je

schulp te kruipen en nieuwe ervaringen. Ik zal de psoriasis

community daarom in de toekomst blijven ondersteunen. En de

need van dit product is zo te zien niet onopgemerkt gebleven. Ik

voel vereerd, blij en dankbaar dat mijn product heeft mogen

winnen. Dank jullie wel!

Ik ben erg trots een vierde stukje te mogen schrijven voor dit

Honours magazine. Onderhand zullen jullie wel helemaal klaar

met me zijn :) Graag gebruik ik deze mogelijkheid om iedereen

te bedanken die dit programma mogelijk heeft gemaakt. Naast

dat ik veel plezier gehad heb en leuke mensen ontmoet heb ik

ook echt heel veel geleerd. Het is zo’n verrijking op je reguliere

studie en om die reden zou ik echt iedereen aanraden het

Honours Programme te volgen. De insteek is totaal anders dan

alle andere vormen van educatie die ik tot nu toe tot me heb

kunnen nemen. Echt een aanrader! Aan iedereen die

meegeholpen heeft of meegedaan met het programma;

Bedankt!

Bij het ontwikkelen van de soft skills van de techneut staat de

bewustwording centraal. Deze bewustwording wordt gecreëerd

door bestaande, maar ook juist door nieuwe sociale relaties en

samenwerkingsverbanden. Er is een roadmap uitgewerkt die

ondersteunend aan de vakinhoudelijke kennis door de studie

heen loopt. Hierin wordt uitgewerkt op welk moment de

student idealiter met bepaalde sociale vaardigheden en

samenwerkingsverbanden bezig is. Met mijn product doe ik een

aantal interessante suggesties aan de hogeschool, die de

mogelijkheid heeft, om deze te integreren in de

studieloopbaanbegeleiding.

Marijke - Psoriasis Community

Jacco - Soft Skills in de Techniek

Frank - Be Aware And Share
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SOMETIMES
WE’RE TESTED

NOT TO
SHOW OUR

WEAKNESSES,
BUT TO

DISCOVER
OUR

STRENGTHS.


