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Inhoud presentatie 
 

• Voorgeschiedenis 

• (Eerste) ervaringen met de minor 

• Hoe ziet de minor eruit? 

• Waarom is gekozen voor statushouders als doelgroep? 

• Hoe bereik je de vluchtelingen? 

• Hoe verhoudt de minor zich tot de inburgering? 

 

 

 

• Wat kunnen andere instellingen leren van de ervaringen 
van Hanzehogeschool?     
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Voorgeschiedenis 

Italian photographer Massimo Sestini took it while hanging out 

from an helicopter and ultimately ended up winning a World 

Press Photo Award for it: it depicts a boat overcrowded with 

refugees crossing the Mediterranean, and it resonated 

worldwide.  

4 
29-03-

2016 



http://nos.nl/op3/artikel/2083733-elke-avond-kijk-ik-

televisie-van-nijntje-tot-nieuwsuur.html 

 

NOS 29 januari 2016       een paar portretten 
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De minor wordt verzorgd door 

medewerkers en studenten van de 

Hanzehogeschool die zich vrijwillig en 

zonder betaling inzetten….. 

De studenten hebben zich opgegeven 

en onderschrijven de waarden van de 

Hanzehogeschool waaronder ‘actieve 

tolerantie’ 
d 
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Hoe kunnen kandidaat-studenten zich aanmelden? 

 

Potentiële cursisten bevinden zich vooral in het 

netwerk van Humanitas en Vluchtelingenwerk.  

Deze organisaties helpen bij het benaderen van 

kandidaten. Geinteresseerden kunnen ook zelf mailen 

naar vluchtelingenminor@org.hanze.nl of hun 

contactpersoon bij Humanitas of Vluchtelingenwerk 

benaderen.  

 

De initiatiefnemers vanuit de Hanzehogeschool zullen 

een intakegesprek met de kandidaten voeren tussen 

26 oktober en 9 november. 
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Uit de folder…… Van elkaar leren? 

 

 

De Grotius-minor wil binnen het lesprogramma ook de 

verbinding leggen tussen de Grotius-cursisten en de 

andere studenten en docenten van de 

Hanzehogeschool.  

 

We leren van elkaar en juist de uitwisseling helpt ons 

allen verder  
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Wat kost het? (uit de folder) 

 

( ……. ) 

Het bestuur van de Hanzehogeschool 

ondersteunt dit onderwijsprogramma en stelt 

onder meer lesruimte beschikbaar. De 

cursisten kunnen gebruik maken van de 

digitale leeromgeving. De kosten voor de 

cursisten betreffen dan het vervoer van en 

naar de campus en de aanschaf van eventuele 

leermiddelen. De docenten zullen hun best 

doen verplichte aanschaf van leermiddelen 

zoveel mogelijk te beperken 
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Een paar kenmerken 

• Voertaal Nederlands,  

(extra uitleg indien nodig in het Engels en eigen taal 

toegestaan). 

• 2 semesters,  

1e periode overview, daarna keuze voor: 

• Studieloopbaanbegeleiding voor groep, individueel 

door ervaren Academic Counselors  

• Studenten zijn buddy. 

•   
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Marwa Dalloul (26) 

•  ….. studeerde accountancy aan de universiteit van 

Damascus. Maar haar masterdiploma geldt hier niet.  

• "Na deze minor wil ik mijn diploma laten omzetten en 

bij een groot belastingkantoor aan de slag. Alleen als ik 

onafhankelijk ben en mijn eigen geld verdien, ben ik 

een sterk voorbeeld voor mijn twee kinderen." Het 

onderwijs in Nederland vindt ze prettig: "Je krijgt les in 

kleine groepjes. In Damascus hadden we één docent 

voor 500 studenten." 
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Khaled Shalabi (24) 

• ……uit Syrië wil luchtvaartwetgeving gaan studeren. 

"Met mijn masterdiploma Engelse literatuur kom ik hier 

niet aan de bak. Iedereen spreekt al zo goed Engels."  

• Het belangrijkste wat hij tot nu toe heeft geleerd? Vrij te 

denken: "In Nederland kun je alles zeggen wat je wilt. 

Je hebt geen idee hoe waardevol dat is. En contact is 

zo laagdrempelig. In Syrië heeft de premier de status 

van God. Als ik hier iets wil aankaarten, dan kan ik bij 

wijze van spreken naar premier Rutte stappen." 
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Betrokkenen:  Humanitas, 

Vluchtelingenwerk, Bestuur & 

medewerkers & studenten 

Hanzehogeschool, Catering, 

Klankbordgroep, Werkveld(en), 

Schools, academies, instituten 

M&C   etc. 
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Startprogramma 
De opzet is dat in de eerste helft (blok 3.2) van de 

minor de keuzemodules worden geïntroduceerd (2 

colleges), zodat de studenten zich een beeld kunnen 

vormen waar ze zich in het tweede blok (3.3) willen 

verdiepen. 

week 1: Integratie in een pluralistische samenleving 

week 2: ICT + toepassing van ICT in de moderne 

(kennis-) samenleving en in onderwijs  

week 3: Gezondheid en sport 

week 4: Toeleiding naar werk 

week 5: Marketing 

week 6: Kunst  

week 7: Ondernemerschap 
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3 dagen per week onderwijs  

 

studiebelasting 
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 Keuzemodules 

 

# Gezondheidszorg en Sport in 

Nederland 

# ICT 

# Politiek/Sociaal 

# Ondernemerschap 

 

+ SLB + Excursies + Extracurriculaire 

activiteiten  
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Eerste ervaringen met de minor 
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Hoe ziet de minor eruit? 
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Hoe ziet de minor eruit? 
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Inhoud van het programma 
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Waarom is gekozen voor deze 

doelgroep? 
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Hoe bereik je de vluchtelingen? 
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Hoe verhoudt de minor zich ten 

opzichte van de inburgering? 
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http://www.rtvnoord.nl/tv/programma/10010/Noord-

Vandaag/aflevering/2677     RTV NOORD 14/3/2016 

Start 7:30 min. 
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Een paar links ….. 

http://www.rtvnoord.nl/tv/programma/10010/Noord-Vandaag/aflevering/2677
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Vragen? 

  

  

26 
29-03-

2016 



 Werk aan de winkel…… wij leren 

ook graag van u. 

(Workshop) 

 

individuele opdracht   en 

terugkoppeling + 

discussie/vragen 
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Dank voor uw aandacht! 

https://www.youtube.com/watch?v=ObLcXig_W9w&feature=player_e

mbedded 

Mag ik dan bij jou - Shaza Hayek Verband  

 

 

• Gepubliceerd op 27 jan. 2016 

De Syrische zangeres Shaza Hayek zingt Mag Ik Dan Bij Jou met 

haar landgenoten Badi Rafea (percussie), Nader Issa (tenorsax) en 

Nazeer Abdulhai (ud) en BJ Baartmans op gitaar ben Rob Geboers 

op piano. Jeroen Kurpershoek maakte de prachtige videoclip. 
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