20 HONOURSSTUDENTEN OVER
HUN ACTIVITEITEN

Voor
extra
bagage

STERREN EN HONOURSCERTIFICAAT

Met honoursprestaties op de HU kun je sterren verdienen,
geen studiepunten of cijfers. Een ster is vergelijkbaar met
een inspanning die past bij 5 EC. Je bepaalt zelf of je voor
één enkele ster, een paar sterren of het honourscertificaat
gaat. Je kunt ook meerdere keren voor dezelfde ster kiezen.
De sterren zijn gebaseerd op de vijf profielkenmerken van de
‘startende excellente beroepsbeoefenaar’.
Je kunt een honoursprestatie ook afronden met een ‘vrije
ster’. De ‘vrije ster’ biedt meer ruimte voor je eigen ideeën
en staat voor een behaalde honoursprestatie gericht op
waardecreatie voor de beroepspraktijk of samenleving. Een
vrije ster vul je zelf in en je geeft er zelf een naam/kenmerk
aan, bijvoorbeeld ‘ondernemerschap’, ‘redactie krant voor de
toekomst’.
De zes HU honourssterren:
• vakbekwaamheid
• innovatie en disseminatie
• internationaal perspectief
• gedrevenheid
• leiderschapskwaliteiten
• vrije ster
Bij positieve beoordeling van een honoursprestatie ontvang
je een ‘ster’. Als je minimaal vijf sterren hebt verzameld
kun je een eindbeoordeling aanvragen. Daarbij laat je zien
dat je een leading professional in waardecreatie bent:
een proactieve en reflectieve professional die blijft leren
waardoor hij de beroepspraktijk kan innoveren en die door
integraal denken en handelen zijn eigen persoonlijkheid
verbindt met zijn rol als professional.
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Voorwoord

Een algoritme om fraude op te sporen in de horeca, een eigen bedrijf voor
jeugdtheaterprojecten, een extra stage in een ziekenhuis, een studiereis naar Bosnië
en Kroatië, een digitaal platform Crowded over de drukte in de binnensteden, een
extra lessenserie Nederlandse Gebarentaal voor het voortgezet onderwijs of een
handige tool voor een goede culturele match tussen au pairs en gastgezinnen.
Het is een greep uit honoursactiviteiten van studenten die meer uit hun studie
willen halen.
In dit boekje vertellen de honoursstudenten die genomineerd zijn voor de verkiezing
van Honoursstudent van het Jaar over hun drijfveren, hun projecten en de
meerwaarde hiervan voor hun opleiding, carrière of persoonlijke ontwikkeling.
De HU-instituten nomineerden voor 2020 zeventien van hun ‘allerbijzonderste’
honoursstudenten voor deze jaarlijkse verkiezing. Dit zijn studenten die gemotiveerd
en ambitieus zijn en op zoek naar extra uitdaging. Ze willen hun talenten optimaal
ontwikkelen en het verschil maken in het werkveld en de samenleving.
Het honoursonderwijs op de HU is zo ingericht dat studenten hun eigen leerroute
vormgeven. Ze kunnen kiezen voor verdiepende cursussen bij de opleiding of voor
verbredende modules. Ze kunnen werken aan projecten of aan een eigen initiatief,
gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Op allerlei manieren creëren
deze studenten impact voor hun omgeving.
Drie winnaars van eerdere edities van de verkiezing vertellen wat honours hen heeft
gebracht in hun leven na de studie.
Ik ben op alle studenten even trots!

Annelies Riteco
HU honoursregisseur
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Eelco
// Baartse
Vierdejaars HBO Rechten
(28)

Activiteit: ‘Ik heb het juridisch studentenloket opgericht. Het idee
daarvoor bestond al lang, maar het kwam niet van de grond. Ik
heb het concreet gemaakt en de werkgroep geleid. We moesten
een geschikte ruimte vinden, de website ontwerpen, vrijwilligers
optrommelen en publiciteit genereren.’
Geleerd: ‘Ik had nog nooit iets dergelijks opgezet en er bestond
geen blauwdruk voor zo’n loket. We moesten pionieren en
de eerste spreekuren waren spannend. Ik wist dat ik op mijn
juridische kennis kon vertrouwen, maar ik moest ook leren hoe je
een juridisch consult verzorgt. De vraag naar een consult groeide
in het eerste jaar al snel naar ongeveer 150. De meeste vragen
gingen over kamerhuur of een baantje. Na dit avontuur ben ik
ondernemender geworden en zelfverzekerder. Bovendien vind ik,
nu ik heb gesproken voor een zaal van 150 man, niet zo snel meer
iets spannend.’
Trots: ‘Het juridisch loket is er nog steeds. Het feit dat ik iets
blijvends heb kunnen neerzetten vervult me met trots.’
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ONDERNEMENDER
WORDEN
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EEN STUK
ZELFVERZEKERDER

Simone
// van Pomp
Vierdejaars Integrale Veiligheidskunde
(22)

Activiteit: ‘Ik haalde een ster voor Innovatie met mijn derdejaars
stage bij het RIEC, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum
tegen ondermijnende criminaliteit. Het ging over de aanpak
van criminele families in Utrecht en draaide om de vraag welke
signalen er zijn om te kunnen spreken van een criminele familie.
Is dat bij drie generaties? Kijk je naar de hele familie of juist naar
één gezin? Dat soort zaken. Ik deed mijn eigen onderzoek hierover,
heb niet alleen meegelopen met anderen. En het heeft geleid tot
aanbevelingen waarmee ze binnen het RIEC nu ook werken.’
Geleerd: ‘Van de vijf honourssterren die ik heb gehaald, heb ik bij
deze innovatie ster het meest geleerd, ook over mezelf. Ik werd
in het diepe gegooid en dat is best lastig wanneer je - zoals ik perfectionistisch bent aangelegd. Maar ik heb hierbij heel bewust
een ontwikkeling doorgemaakt, en zie een duidelijk verschil met
hoe ik daar binnenstapte: een stuk zelfverzekerder, in het besef dat
je niet meer kan doen dan je best. En dat je niet alles in een keer
goed kunt doen. Het klinkt natuurlijk allemaal vanzelfsprekend en
ik wist het ook wel, maar daar heb ik het ervaren.’
Trots: ‘Op het stapje extra dat ik heb gezet. Ik had niet verwacht
dat ik vijf sterren zou halen. En ik dacht ook dat honours alleen
voor slimmere mensen was. Maar ik haalde een extra vak bij
Rechten, zag dat ik het kon en ben steeds iets verder gegaan. Het
mooie van het systeem is dat één ster ook goed is. Maar toen ik bij
drie was, wilde ik er vijf. Die vrijheid, dat je alles kunt doen wat je
wil, dat maakt het heel mooi.’
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Robin de Ruiter
// Merle Ligeon
Vierdejaars Human Resource Management
Vlnr Robin (22) en Merle (22)

Activiteit: ‘We hebben beiden meerdere dingen naast onze
studie gedaan, maar werkten samen tijdens het bestuursjaar voor
onze studievereniging Haerem. Een studievereniging is eigenlijk
een mini-bedrijfje: je leert veel op het gebied van organiseren
en netwerken onderhouden, zoals met besturen van andere
verenigingen en bedrijven. Zo startten we een samenwerking
met HR-bureau Talentmapper. Zij gaven trainingen aan onze
HRM-studenten. Een mooi netwerk voor eventuele stage- of
werkplekken.’
Geleerd: ‘Het was leerzaam te ontdekken dat HRM wel degelijk
met creativiteit te combineren is. We bedachten allerlei leuke
ideeën om onze vereniging meer naamsbekendheid te geven.
Dat is gelukt: Haerem had voorheen het imago van een ordinaire
zuipvereniging, maar dat hebben we om weten te draaien door
meer leerzame activiteiten te organiseren. Daardoor neemt het
Instituut ons nu serieuzer. Lastig was, dat drie van ons bestuur op
dat moment ook stage liepen. Daarna was het moeilijk om nieuwe
bestuursleden te vinden. Daarom is Haerem tot februari 2020 een
slapende vereniging. We trekken er nog één keer keihard aan, dan
starten we opnieuw.’
Trots: ‘Dat we hebben doorgezet. We hadden niet verwacht dat
het ons zou lukken om de vereniging voort te zetten. Maar we
hebben drie enthousiaste bestuursleden gevonden, die er veel zin
in hebben. Nu het Instituut ons serieus neemt, steunen ze ons
financieel en ziet, dat wat wij doen goed is voor de communityvorming. Daar zijn we blij mee.’
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ORGANISEREN EN
DOORZETTEN
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Nynke
// Hospes
Vierdejaars Culturele en Maatschappelijke Vorming
(21)

Activiteit: ‘Ik heb meegedaan aan Project Wayfinder. Hierin leerden
we, dat geestelijke gezondheidsproblemen van jongeren niet alleen
door te veel werken komen, maar ook omdat jongeren niet weten
waaróm ze doen wat ze doen: zingeving dus. Zonder een diepere
betekenis in het leven, blijven deze klachten bestaan.’
Geleerd: ‘Het project betekende veel voor mij. Ik ben verlegen en
introvert, maar dankzij Project Wayfinder kan ik door eigen reflectie
anderen helpen om zingeving te vinden. Medestudenten, maar
ook docenten. Ik ben in gesprek met leerteambegeleiders over hoe
ze de filosofie en methodiek kunnen toepassen in hun eigen werk.
Het is leuk om te zien dat ze het enthousiast oppakken.
Ik vond het in het begin moeilijk om contacten te leggen en een
netwerk op te bouwen. Ik twijfelde eraan of mensen geïnteresseerd
waren in wat ik te zeggen heb. Maar als je netwerken ziet als het
verkopen van een product, dan wordt het een stuk eenvoudiger.’
Trots: ‘Dat het mij positief heeft veranderd. Om een voorbeeld te
noemen: toen klasgenoten een oefening van mijn training deden
om hun gemeenschappelijke waarde te ontdekken, vond ik het
mooi om te zien hoe mijn eigen training in de praktijk uitpakte.’
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POSITIEVE
VERANDERING
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VEEL MEER KUNNEN
DAN JE DENKT

Milou
// van Inzen
Vierdejaars Built Environment
(22)

Activiteit: ‘Zodra ik aan mijn opleiding Built Environment begon,
wist ik: ik wil meer. Ik heb een sterke drang om mezelf te bewijzen,
maar dat was niet de enige motivatie. Ik vond de opleiding
simpelweg leuk en wilde er meer uithalen. Ik begon met het geven
van wiskundebijlessen en kwam via via in contact met andere
honoursstudenten. Toen werd het pas echt leuk, omdat ik in
contact kwam met studenten die net zo gemotiveerd waren als ik.
Overdag intensief samenwerken, ’s avonds gezellig met elkaar eten.
Ik heb door honours veel vrienden gemaakt. Mijn leukste project
was de Week van het Lege Gebouw. De organisatie hiervan zocht
manieren om leegstand in Nederland tegen te gaan. Wij bedachten
een nieuwe bestemming voor een abdij in Kerkrade.’
Geleerd: ‘Als je doet wat je leuk vindt, behaal je sneller en
gemakkelijker resultaten dan wanneer je het enkel voor een
papiertje of andere beloning doet. Tijdens mijn projecten ontdekte
ik dat ik veel meer kan dan ik van tevoren dacht. Dat motiveert
enorm.
Veel projecten ben ik gewoon gaan doen, achteraf ontdekte ik vaak
dat ik het ook als honoursproject in kon zetten. Maar om die ster
te krijgen moet je vervolgens nog een plan inleveren. Ik begrijp het
wel, maar het is zo zonde van je tijd. Tijd waarin je zulke mooie
andere projecten kunt uitvoeren!’
Trots: ‘Niet per se op één project, maar op de combinatie van
alles. Dat ik alle kansen heb aangegrepen, geduld heb gehad om
te wachten op projecten die écht bij mij pasten en dat ik mijn
studie niet heb laten verslonzen. En dat ik een fijne groep mensen
om me heen heb verzameld, die dezelfde ideeën hebben over het
belang van school.’
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Coen
// van den Braber
Vijfdejaars School voor Journalistiek
(21)

Activiteit: ‘Ik heb het wekelijks Bonusprogramma van onze
studievereniging LeF georganiseerd. Een soort College Tour,
waarbij we elke week een inspirerende gast uit de journalistiek
uitnodigen. Wij doen het interview, de studenten in de zaal krijgen
vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen. We hebben de
lat hoog liggen. Erik Mouthaan, Philip Freriks, Rob Trip en John
van den Heuvel zijn bij ons te gast geweest. Het is niet alleen een
inspirerende middag, het kan ook nog eens nuttig zijn. Studenten
kunnen handige contacten leggen tijdens de borrels achteraf. Denk
aan een stage voor RTL in New York bij Erik Mouthaan.’
Geleerd: ‘Het organiseren van het programma. De
productiesnelheid ligt heel hoog: iedere week hebben we een gast.
We zijn ook een keer keihard op ons bek gegaan. We hadden
misdaadblogger Martin Kok uitgenodigd. Die werd bedreigd,
waardoor we hem niet konden aankondigen op social media.
We introduceerden hem als Mystery Guest. Tijdens de talkshow
deed hij een beetje tof over zijn misdaadverleden. Journalistiek
gezien rommelde het aan alle kanten. De opleiding was op zijn
zachtst gezegd ook niet blij. Die wil natuurlijk de veiligheid van alle
studenten kunnen waarborgen. Een week later werd ik gebeld door
een studiegenoot: Martin Kok was geliquideerd.
Martin Kok uitnodigen was achteraf niet zo slim: je moet zo’n gast
geen podium bieden. Maar je leert ervan.’
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Trots: ‘Mijn interviews met de zieke Stichtse Vecht burgemeester
Marc Witteman, voor hij stierf. Een docent vroeg me het
voorbereidende werk te doen voor Coen Verbraak, die een
documentaire maakte over zijn laatste dagen. Het was emotioneel.
Ik heb uren met Witteman aan tafel gezeten, we hebben allebei
gehuild. Het is het meest intense wat ik ooit heb gemaakt.’

FOUTEN LEREN
MAKEN
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JE EIGEN WEG
GAAN

Esther
// van Dam
Derdejaars Commerciële Economie
(19)

Activiteit: ‘Ik heb een platform ontworpen waarop wordt gepeild
hoe druk het bijvoorbeeld in een restaurant of in een winkelstraat
is. Zodat mensen hun bezoek daarop kunnen afstemmen:
‘Crowded’. Het platform is ‘gepersonaliseerd’ en ‘weet’, door vragen
te stellen wanneer de gebruiker iets als vol ervaart of juist niet.
Mijn idee kwam doordat ik graag naar de sportschool ga op tijden
waarop het niet zo druk is. ‘s Avonds wil je echt niet naar Basic Fit,
waar ik sport.’
Geleerd: ‘Ik heb van het hele honourstraject zelfvertrouwen
gekregen, maar vooral geleerd hoe ik mijn eigen weg kan gaan.
Ik ga door met wat ik leuk vind en twijfel er niet aan dat dat me
een goede baan gaat opleveren. Hoe meer vrijheid ik krijg, hoe
fanatieker ik word.’
Trots: ‘Ik moest mijn concept in het Engels presenteren op een
conferentie met een publiek van kritische onderzoekers. Trillend op
mijn benen stapte ik het podium op, maar dat verdween toen ik
begon te spreken. Ik ben er trots op dat ik daar stond.’
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Medina
// Hodzic
Derdejaars Lerarenopleiding Nederlands en Omgangskunde
(22)

Activiteit: ‘Ik heb een studiereis georganiseerd naar Bosnië en
Kroatië, waarbij we onder meer musea, bejaardentehuizen en
scholen bezochten. Door een bijdrage van het FIKO, een fonds
voor kwaliteit in het onderwijs, konden er 35 studenten mee.
Daarnaast heb ik twee Bosnische docenten en studenten uit
Bosnië naar Nederland gehaald voor een conferentie.’
Geleerd: ‘Debatteren en hoe ik het beste dingen kan aanpakken.
Maar vooral het zelfvertrouwen dat ik heb gekregen door de
organisatie van die reis. Het was jammer dat niet iedereen mee
kon. We hadden helaas één bus beschikbaar voor meer dan
tweehonderd aanmeldingen. Het feit dat ik studenten moest
teleurstellen zit me nog steeds dwars.’
Trots: ‘Ik had al tijden de wens om zo’n reis te organiseren. Ik
had vroeger vriendinnen die niet mee konden met schoolreisjes
omdat hun ouders niet voldoende geld hadden. Dat vond ik naar.
Dat deze reis nu voor iedereen toegankelijk is en een jaarlijks
terugkerend fenomeen, vervult me met trots.’
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MEER
ZELFVERTROUWEN
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In de prijzen
gevallen //
// winnaars aan
het woord
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Laura
van Ginneken
Afgestudeerd aan de
opleiding Fysiotherapie
(22)
Winnaar 2019

‘Ik volgde tijdens mijn studie een aantal cursussen
om weerbaar te worden. Eén daarvan was ‘Rots
en Water’. Ik moest daarvoor iemand afleiden door
heel gek te gaan doen: dansen, springen, roepen,
dat werk. Dat is niets voor mij, dus dat vond ik
spannend. Maar ik deed het wel. Tijdens mijn stage
heb ik met kinderen dezelfde dingen gedaan om
ze weerbaar te maken. Ze moesten hun grenzen
aangeven door overtuigend nee zeggen en als dat
niet lukte moest het opnieuw, net zolang tot het ze
lukte. Verder heb ik bij een cursus gebarentaal voor
beginners een gesprek gehad met een dove man
waarin hij vertelde wat hij vroeger had meegemaakt.
Dat was nogal wat. Zijn vrouw en kinderen kon
hij verstaan door liplezen maar zij kenden geen
gebarentaal. Ik vroeg me af waarom ze dat niet
hadden geleerd, maar dat heb ik niet gevraagd.
Daarnaast heb ik in de studentenraad van het
KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie) gezeten. Ik zat daar als enige
van de HU in en moest voor een volle zaal met
driehonderd mensen college gegeven. Daar kreeg
ik zelfvertrouwen van. Doordat ik van nature nogal
verlegen ben, waren die verschillende activiteiten
uitdagend voor mij. Maar ik ben alles aangegaan.’
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Tessa
Riewald
Afgestudeerd Sociaal
Pedagogische
Hulpverlening
(25)
Winnaar 2018

‘Na mijn afstuderen in juli 2018 heb ik een jaar
bij het COA gewerkt als jongerenbegeleider van
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ik had het
ontzettend naar mijn zin. Afgelopen zomer merkte
ik dat het minder goed ging, kreeg lichamelijke en
psychische klachten. Ik ben met werken gestopt, heb
een reis naar Cuba gemaakt, heb hulp gezocht en
hoop nu weer snel aan het werk te gaan. De klachten
werden deels door gebeurtenissen uit het verleden
veroorzaakt, maar ook door mijn prestatiedrang.
Door dat laatste kreeg ik tijdens mijn studie continu
bevestiging dat ik goed bezig was in alle projecten
die ik deed. Ik bleek nogal succesvol, viel op bij
mijn honoursdocent en dat leidde tot de titel
‘honoursstudent van het jaar’.
Na mijn studie stopte ik met alle projecten en
focuste alleen op mijn werk. Hierdoor bleef de
continue bevestiging dat ik het allemaal zo goed
deed weg en moest ik dat geluksgevoel uit mijn werk
halen. In combinatie met een onverwerkt verleden
liep ik tegen een muur en kwam ik mijzelf tegen. In
de zes maanden dat ik er tussen uit ben geweest heb
ik geleerd om prioriteiten te stellen en te bepalen wat
ik echt graag wil.
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De titel brengt me nog steeds in sollicitaties verder,
omdat het opvalt. Al ben ik me ervan bewust dat dit
kan zorgen voor hoge verwachtingen bij een ander
en ik mezelf hiermee meer druk opleg. Hoewel het
honoursonderwijs mij veel heeft gebracht, besef ik nu
ook de andere kant ervan.’

Irene
van der Spoel
Afgestudeerd Tweedegraads Lerarenopleiding
Biologie en Engels
(23)
Winnaar 2017

‘Tijdens mijn studie heb ik als honoursproject
de website todaysteachingtools.com opgezet. Een
website waarop alle ict-tools voor educatieve
doeleinden gecategoriseerd gepubliceerd staan. Dat
sloeg zo goed aan dat het nu – eigenlijk onbedoeld
– mijn onderneming is geworden. Doordat ik
honoursstudent van het jaar 2017 werd, kreeg ik na
mijn studie van alle kanten banen aangeboden.
Nu werk ik op de afdeling Onderwijsinnovatie van
Instituut Archimedes (lerarenopleidingen) op de HU
en als hogeschooldocent Engels. Een fulltime baan,
naast het ondernemen. Het is mooi om erkenning
te krijgen voor iets wat je echt leuk vindt om te
doen. Het motiveert extra als dat wordt gezien. Dat
geef ik mee aan mijn leerlingen. En ook daarin heb
ik erkenning gekregen: ik heb zojuist gehoord dat ik
ben genomineerd voor de Docent van het Jaarverkiezing. Ik ben er nog een beetje ondersteboven
van, moet ik zeggen!
De mooiste erkenning die ik ooit kreeg, was toen ik
tijdens mijn honourstraject lesgaf op de mavo. Ik
was achttien jaar en zou een klas overnemen van
een docent met een burn-out. De klas was nogal
rumoerig. Eenmaal voor de groep zei ik, dat ik het
spannend vond om voor hen te staan, dat het mijn
eerste keer was en dat ze maar moesten aangeven
wat ze nodig hadden. Met behulp van mijn ict-tools
heb ik de les gegeven. Aan het einde kreeg ik een
staande ovatie. Of ik het te druk heb? Ja, ik doe veel,
maar gelukkig werk ik snel! En mijn ontspanning
haal ik uit fotografie.’
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Daan
// Breetveld
Zevendejaars Lerarenopleiding Nederlandse Gebarentaal
(36)

Activiteit: ‘Ik ontwikkelde een lespakket om gebarentaal te
onderwijzen in talentklassen van havo en vwo. Ik vind het
belangrijk om jongeren bewust te maken van de dovencultuur. Om
een voorbeeld te noemen: als je mijn aandacht wil, moet je me
aanraken of het licht aandoen. Wij doven zijn ontzettend direct. In
de horende wereld draaien mensen nogal eens om de boodschap
heen, maar doven snappen die subtekst niet. Soms schrikken
mensen van die directheid. Dat hoort ook bij het leren van de taal.
Als je een cultuur niet snapt, kun je de taal ook niet beheersen.’
Geleerd: ‘Dingen van meerdere kanten bekijken en de ervaringen
van anderen daarin verwerken. Je moet het samen doen. Zeker bij
het ontwikkelen van een nieuw product.
Als iets niet lukt, zie ik dat vooral als een uitdaging en dan zoek ik
een andere manier. Alle wegen leiden uiteindelijk naar Rome.’
Trots: ‘Dat ik help met het verspreiden van gebarentaal en de
dovencultuur. Mijn uiteindelijke doel is om alle kinderen bewust te
maken van op zijn minst het bestaan van gebarentaal.’
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DINGEN VAN MEERDERE
KANTEN BEKIJKEN
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Willemijn
// van Haeften
Vijfdejaars Bedrijfskunde
(25)

Activiteit: ‘In mijn eerste jaar startte ik met het honoursprogramma
Leiderschap en Innovatie. Vanuit het Ministerie van Onderwijs
kreeg ik een coach toegewezen. Ik heb toen ontdekt dat mijn
hart uitgaat naar de maatschappelijke kant van het bedrijfsleven:
mensen helpen. Dat heb ik ook in mijn studie opgezocht. Zo hielp
ik onder meer vluchtelingstudenten bij hun voorbereiding op het
staatsexamen havo, zat ik in de medezeggenschapsraad en gaf ik
voorlichting bij open dagen.’
Geleerd: ‘Dat mijn mening ertoe doet. Ik was 21 jaar toen ik een
pitch bij Microsoft deed in het kader van mijn studie. Er werd met
interesse geluisterd naar wat ik te zeggen had. Ik heb daadwerkelijk
invloed op de mensen om me heen, dat is niet iets wat enkel
is weggelegd voor de mensen met hoge, belangrijke banen.
Daarnaast heb ik, mede door honours, mijn grenzen leren kennen.
Een topklas heb ik uiteindelijk niet afgemaakt, en juist dat was voor
mij een uitdaging. Door iets niet te doen, leerde ik omgaan met
mijn perfectionisme. Die grenzen zijn voor mij belangrijk, omdat ik
een zoontje van zes jaar heb. Hij gaat altijd voor.
Als ik na een honoursproject weer moest switchen naar de
gewone vakken, was dat weleens lastig. Ik houd van discussies in
de les. Dat wordt niet altijd door andere klasgenoten gewaardeerd.
Honoursstudenten hebben wel die drive.’
Trots: ‘Als ik terugkijk en besef wat ik allemaal heb gedaan. Ik had
nooit verwacht vijf sterren te bemachtigen.'
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GRENZEN LEREN
KENNEN

29

VERSCHIL MAKEN

Machteld
// Bosma
Afgestudeerd Huidtherapie
(23)

Activiteit: ‘Omdat ik graag verdieping wilde, startte ik in mijn eerste
jaar met de cursus Persoonlijk Leiderschap. Daar heb ik alle ruimte
gekregen om na te denken over mijn wens, hoe ik het best met
mensen kan omgaan en wat ik de komende 2,5 jaar wil. Ik deed
allerlei extra projecten naast mijn studie, maar het mooist vond
ik het om als student-assistent mee te werken aan het SCARSonderzoek van mijn docent Kristel Everaars. Een onderzoek naar
de fysieke en mentale problemen die littekens na borstkankeroperaties opleveren.’
Geleerd: ‘Dankzij verschillende coaches, die me gedurende het
traject bijstonden, ontdekte ik, dat ik meer kan dan ik van tevoren
dacht. Door weinig te doen kun je al een verschil maken. Een
mooie uitdrukking vind ik: door één zaadje te planten, creëer je een
volledig bloemenveld. Als je nog niet zo goed weet waar je je het
liefst in zou willen verdiepen, is het lastig om te starten met extra
projecten. Maar als je eenmaal bezig bent, rol je van het ene in het
andere.
Een honoursster aanvragen was soms ingewikkeld. Het vele
papierwerk vond ik vermoeiend.’
Trots: ‘Wat je naast je studie allemaal kunt doen, vind ik bijzonder.
Als ik een specifiek project moet noemen, is dat mijn aandeel in
het SCARS-onderzoek. Daarmee heb ik vrouwen met borstkanker
een stem kunnen geven en ervoor gezorgd dat ze zich gehoord
voelden. En ik weet hierdoor dat ik de kant van het onderzoek op
wil.’
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Fenne
// den Hartog
Vierdejaars Verpleegkunde
(22)

Activiteit: ‘Mijn laatste ster haalde ik voor het promoten van het
honoursprogramma bij mijn eigen opleiding, Verpleegkunde. Daar
doen maar weinig studenten aan mee. De reden dat we met
studenten én docenten aan de slag zijn gegaan om het meer op
de kaart te krijgen. In die activiteit kwam alles samen van wat ik
allemaal geleerd heb in dit programma.’
Geleerd: ‘Staan voor wat ik wil, voor wat ik denk. Bij het promoten
van het honoursprogramma ging het daar ook letterlijk om.
In de cursus Persoonlijk Leiderschap ontdekte ik dat het voor
mij belangrijk was om meer procesgericht te denken, niet alleen
resultaatgericht. En dat het ook gaat om wat ik wil, niet om wat
ik moet. Daarna koos ik een cursus waarin mijn creatief denken
werd getest. Ik dacht van tevoren dat ik dat niet kon. Het mooie
van honours is, dat je alles mag uitproberen, je krijgt de ruimte om
confrontaties aan te gaan.’
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Trots: ‘Toch wel op die laatste ster, die staat voor gedrevenheid.
Ik probeer anderen te overtuigen van het nut van honours. Alles
wat je daarin kunt doen, heeft invloed op hoe je later wordt, als
verpleegkundige en als persoon. Dus als er ook maar één vezel in
je lijf voelt: ik wil dit doen – dan moet je het ook doen. Natuurlijk
kost het tijd. Maar omdat je kunt kiezen voor dat wat je echt leuk
vindt, voelt het niet als extra tijd.’

CONFRONTATIES
AANGAAN
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Robin de Jong
// John van Meerten //
Jurre van der Maazen
Derdejaars Business IT & Management
Vlnr Robin (26), John (31), Jurre (21),

Activiteit: ‘Wij ontmoetten elkaar bij het vak Customer Relationship
Management (CRM) en zochten alle drie meer uitdaging
naast onze studie. Via via kwamen we in aanraking met allerlei
verschillende extra projecten. Het leukst was de Bled eConference
in Slovenië, waar we het start up-idee The forest is listening
hebben gepitcht. We ontwierpen een kastje met sensoren dat je
in een boom op kunt hangen. De sensoren detecteren gassen,
warmte, beweging en geluid. Zo heb je een bos vol automatische
boswachters, om te controleren op rook- en drugsgassen, vuur,
kettingzagen en omvallende bomen.’
Geleerd: ‘Heel veel: intensief samenwerken, netwerken opbouwen
en we hebben zelfs alle drie een bijbaan overgehouden aan
ons werk voor Honours. We zijn als les-assistent in dienst van
de Hogeschool Utrecht en Jurre werkt daarnaast in het UMC
Utrecht. Maar de belangrijkste les is: pak de kansen die je krijgt.
We moesten dingen doen, die we nog nooit hadden gedaan, maar
daardoor durven we nu veel meer aan te pakken. Het was soms
best lastig om alles qua tijd in te plannen. Helaas zitten er maar 24
uur in een dag.’
Trots: ‘Op Jurre! Het was voor hem soms lastig alles te
combineren. We hebben allemaal weinig slaap gehad, het kwam
vaak genoeg voor dat we elkaar om half drie ’s nachts appten
over werk dat nog af moest. Maar Jurre had het soms zwaar met
het slaaptekort en is daarvoor zelfs bij een acupuncturist geweest.
We maken er soms een grapje over, maar Jurre is met 21 jaar de
jongste van ons drieën. Het is hem in één jaar gelukt.’
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INTENSIEF
SAMENWERKEN

n
//
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VEEL
NETWERKEN
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Loviisa
// Vahavuori
Vierdejaars Creative Business
(26)

Activiteit: ‘Ik heb vier honoursprojecten gedaan: buddy om
internationale studenten wegwijs te maken op de HU. Het
behalen van mijn Nederlands A2-diploma gold ook als een ster.
Mijn andere twee sterren heb ik gehaald met het opzetten van mijn
eigen bedrijf en daar een netwerk omheen bouwen. Mijn bedrijf
heet Näpp, een online platform dat internationale babysitters aan
expatgezinnen koppelt, die hun kind tweetalig willen opvoeden.
Daar is behoefte aan: een kind iets van eigen taal en cultuur
meegeven.’
Geleerd: ‘Een goedlopend bedrijf opzetten in een nieuw land, heb
me door alle juridische termen en wetten heen geworsteld. En dat
allemaal tijdens mijn studie. Ik heb er hard voor gewerkt en een
jaar lang twee netwerkevenementen per maand bezocht, waar ik
waardevolle contacten opdeed. Belangrijk, want als je bij iemand
oppast, moeten ze vertrouwen in je hebben. Je bent flexibel als
ondernemer, maar het werk houdt nooit op. Ik moest wennen
aan de directe Nederlandse cultuur. Je hoeft niet om feedback te
vragen, die krijg je toch wel.’
Trots: ‘De contacten die ik heb gelegd, enkel door mijzelf te
zijn. Ik ben nogal praatgraag en in Finland wordt dat niet door
iedereen gewaardeerd. Maar hier in Nederland heb ik er niet alleen
mezelf kunnen helpen, maar ook anderen. Bijvoorbeeld door
medestudenten te introduceren bij andere start-ups.’
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Maud
// van Loon
Derdejaars, Technische Bedrijfskunde
(21)

Activiteit: ‘Voordat ik met mijn studie startte, woonde ik een
aantal jaar in Texas. Toen ik ging studeren, wilde ik het gelijk
goed doen. Daarom sloot ik me al in mijn eerste jaar aan bij de
studievereniging van Technische Bedrijfskunde. In mijn tweede jaar
organiseerde ik de introductieweek. Het was een groot en geslaagd
feest in park Transwijk in Utrecht. Maar het was ook een intensief
project. Ik begon in november 2018, nu pas komen we toe aan de
afronding en de overdracht. Verder ben ik samen met studenten
van andere opleidingen een sensor aan het bouwen. Deze sensor
moet alles kunnen meten, zowel aan mensen als gebouwen.
Uiteindelijk hopen we dit product op de markt te kunnen brengen.’
Geleerd: ‘Tijdens mijn bestuursjaar was ik verantwoordelijk voor de
PR. Je bent daardoor continu in contact met bedrijven. Daardoor
krijg je uitgebreid de mogelijkheid om je te oriënteren op wat je zou
willen doen na de studie. Ook leer je goed samenwerken. Je leert
daardoor elkaar beter kennen, maar zeker ook jezelf.
De introductieweek organiseren was fantastisch, maar ook zwaar.
Soms is het moeilijk om alle activiteiten in te plannen, automatisch
gaan er andere dingen onder lijden. Soms moet je je er even bij
neerleggen dat vakken minder goed gaan of dat je je familie en
vrienden minder ziet. Het lukt me steeds beter, maar soms komt er
veel op je af.’
Trots: ‘Ik ben niet specifiek trots op een project, maar als we het
sensor-project straks met succes hebben afgerond, is dat een
mooi moment. Ik denk dat dat ook een pluspunt is als ik straks
de arbeidsmarkt betreed. Ik weet de precieze impact van al mijn
activiteiten op mijn cv natuurlijk nog niet, maar hoe dan ook heb ik
er straks veel van geleerd.’
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ORGANISEREN EN
ORIËNTEREN
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UIT JE
COMFORTZONE

Natalie
// Puper
Afgestudeerd Fysiotherapie
(21)

Activiteit? ‘Hoe kunnen we de medische zorg verbeteren?
Daarmee heb ik me bezig gehouden. Zorg wordt steeds duurder en
nogal wat mensen kampen met een burn-out. Ik heb een manier
gevonden om patiënten in te delen in categorieën waardoor je
niet voor iedereen een apart zorgplan hoeft te ontwerpen. Dat
scheelt tijd die je vervolgens kunt besteden aan het contact met
de patiënt.’
Geleerd: ‘Ik dacht dat ik een twijfelkont was, maar tijdens mijn
opleiding leerde ik dat ik recht op mijn doel af ga en een doorzetter
ben. Ik ben gelovig, bedrijf topsport (atletiek) en daarnaast volgde
ik een pittige opleiding. Hiervoor was ik als het ware opgedeeld in
drie verschillende personen, maar nu ik weet dat ik die drie kanten
in mezelf verenig, hoef ik nooit een eigenschap van mezelf weg te
drukken.
Trots: ‘Mijn Engels was slecht en ik durfde het niet te spreken. Ik
werd gedwongen toen ik een keer met buitenlandse studenten
moest praten. Ik begon een gesprek en dacht “help, hoe ga ik dit
zeggen?” Maar na een paar uur hakkelen was die verlegenheid
voorbij. Ik ben uit mijn comfortzone gestapt onder het motto: If it
doesn’t challenge you, it won’t change you’.
Momenteel werk ik in een fysiopraktijk in Culemborg. Onze praktijk
heeft een afdeling voor topsporters. Daar werk ik weinig, want
voorlopig wil ik me breed blijven ontwikkelen. Ik vind het belangrijk
om de wijk waar de praktijk in gevestigd is in ogenschouw te
nemen. Vandaar dat we ook gaan sporten met ouderen, om
bepaalde klachten te kunnen voorkomen. Ik leer zo mijn carrière
vormgeven.’
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Simone
// van Laar
Afgestudeerd Leraar Basisonderwijs
(26)

Activiteit? ‘Met mijn bedrijf Simone Vertelt heb ik een
musicalvoorstelling gemaakt voor kinderen van vier tot negen
jaar over verdriet en troost. Kinderen moeten niet geremd worden
in hun emoties. Ik zag laatst in een school een bordje hangen
waarop de instructie stond: Wij doen hier niet zielig. Zonde, vind
ik, want kinderen moeten juist leren dat negatieve emoties er
ook bij horen. Tijdens mijn voorstelling kunnen kinderen jaloezie,
boosheid, verdriet uiten en mogen ze spontaan reageren. Ik speel
in ziekenhuizen en instellingen, want juist daar hebben kinderen
vaak veel verdriet.’
Geleerd: ‘Ik wilde die voorstelling al vanaf mijn achttiende maken,
maar mijn docenten zeiden dat het lastig zou zijn om te schrijven,
te spelen en ook nog te produceren. Nu doe ik dat allemaal en
het gaat nog goed ook. Ik ben gestopt te denken dat dingen niet
mogelijk zijn. Natuurlijk is het een uitdaging om rond te komen van
jeugdtheater, ik studeer ook nog theologie. Maar uiteindelijk lukt
het me, dat weet ik zeker.’
Trots: ‘In het begin van mijn opleiding vond ik vrij weinig
aansluiting bij mijn studiegenoten en twijfelde of de opleiding bij
me zou passen. Toen ben ik gaan freewheelen en van alles gaan
doen wat niet in het reguliere lesprogramma thuis hoorde. Mijn
docenten vonden het goed als ik daardoor afwezig was. Ik ben er
trots op dat ik zo mijn eigen draai aan het curriculum heb gegeven
en tegelijkertijd het contact met mijn opleiders heb behouden.’
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EIGEN DRAAI AAN HET
CURRICULUM GEVEN
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Be the change
that you wish
to see in the
world
Matahmi Ghandi (1869 – 1948)

