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Voorwoord

De Top Talent Programma’s van Saxion  
zijn bedoeld voor gemotiveerde studenten 
die een extra uitdaging zoeken naast  
hun studie. Honours programma’s zijn  
verbredend en laten studenten zich  
ontwikkelen tot reflective professionals 
en bruggenbouwers tussen domeinen. 
Excellentie trajecten bieden studenten een 
inhoudelijke verdieping als gespecialiseerde 
professionals, die kunnen bijdragen aan  
innovaties op brancheniveau. De Top Talent 
programma’s zijn van belang voor studenten 
die zich meer willen en kunnen ontwikkelen 
dan in hun reguliere opleiding mogelijk is.

Daarnaast vormen deze programma’s een proeftuin om nieuw 
onderwijs uit te proberen, dat stap voor stap zijn weg vindt 
naar onze reguliere opleidingen. Vanuit Saxion Top Talent zijn 
al vele mooie initiatieven geboren met een meerwaarde voor 
het reguliere bachelor onderwijs. Zo is dankzij de Comenius 
Leadership Fellow beurs geëxperimenteerd met het toepassen 
van de Honours Approach op een brede populatie van studenten. 
De daardoor verworven inzichten hebben een nieuw zoek- 
en leermodel opgeleverd voor persoonlijk-professionele 
ontwikkeling; het Honours Approach Eye Model.
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 ‘Aan de Top Talent Programma’s 
namen in dit studiejaar in totaal 
zo’n 396 studenten deel.’

Saxion bood in 2020-2021 zestien Top Talent Programma’s 
aan, 9 Honours programma’s en 7 Excellentietrajecten. Aan 
de Top Talent Programma’s namen in dit studiejaar in totaal 
zo’n 396 studenten deel. 83 studenten ontvingen op hun 
bachelor getuigschrift de vermelding dat ze succesvol aan 
een Top Talent Programma hebben deelgenomen. De Saxion 
Top Talent programma’s zijn van hoge kwaliteit. Dit blijkt 
uit de positieve uitkomst van de validatie in 2020 en het feit 
dat de programma’s door de deelnemende studenten goed 
worden gewaardeerd (gemiddelde score van 8,3). De docenten 
betrokken bij de Top Talent programma’s waarderen hun rol 
ook hoog. Wat zorgt er voor dat Top Talent studenten  
én docenten zo tevreden zijn?

Het antwoord hierop komt uit de persoonlijk verhalen van 
de studenten. Elk najaar brengt het Top Talent programma 
een jaarboek uit met daarin het verhaal van elke student die 
afstudeert. In deze verhalen is een duidelijke rode draad te 
herkennen. 

Wat de studenten heel erg waarderen is de ruimte die zij krijgen en de rol van hun 
docenten. Het gaat om:

•  ruimte om zelf de regie te nemen over hoe je wil leren en in welke richting je jezelf  
wil ontwikkelen;

•  een leeromgeving die de ruimte biedt hun talenten te ontdekken én hun aarzelingen 
en tekortkomingen te leren kennen en waarin fouten maken daadwerkelijk mag;

•  docenten die zich kwetsbaar op durven stellen, ook zelf  
bereid zijn op ontdekkingstocht te gaan en te leren van de studenten;

•  docenten die de studenten coachen bij hun persoonlijke ontwikkeling, de regie echt 
aan de studenten overlaten (hoe moeilijk dat soms ook voor hen is) en stimuleren dat 
er een community ontstaat waarin iedereen leert van elkaar.

In deze 8e editie van het Top Talent jaarboek staan alle Top Talenten vermeld die in 
2021 een driejarig Top Talent programma hebben afgerond. Op deze manier creëren we 
een goed beeld van de diversiteit van de Honours Programma’s en Excellentietrajecten 
die Saxion momenteel aanbiedt en van de unieke Top Talent studenten die daaraan 
deel hebben genomen. Studeren is meer dan kennis en vaardigheden opdoen alleen. 
Ieder Top Talent heeft dat ‘meerdere’ in dit jaarboek op zijn eigen manier verwoord en 
verbeeld. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 

Marike Lammers, Raymond ter Woord,
Daniek van der Zande en Marijke Verwijs

Top Talent Programmateam
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De Top Talent Award 2021

Lennart Hune 
Lennart heeft deelgenomen aan het Honours Programma Health Care & Social Work. 
Hij kwam vanuit Duitsland naar Nederland om Social Work te gaan studeren. Lennart 
toonde zich een grensoverschrijdende verbinder. Tijdens een kennismaking in Brussel 
trad hij op als president van Nederland met een speech, volledig in het Nederlands. 
Ook droeg hij een eigen geschreven gedicht in het Nederlands en Duits voor tijdens een 
‘speak up spoken word’ bijeenkomst. Dit kenmerkt Lennart als Top Talent student, 
hij is betrokken, geëngageerd, nieuwsgierig en leergierig. Wanneer hij een onderwerp 
interessant vindt duikt hij helemaal in de theorie en deelt zijn bevindingen met anderen 
binnen de community. Het afgelopen jaar stond voor hem in het teken van politiek: 
Amerikaanse verkiezingen, Nederlandse verkiezingen, en na de zomer (als hij al 
afgestudeerd is), komt hij als alumnus terug voor de Duitse verkiezingen.

De verbinding is er altijd bij Lennart. Tussen Nederland en Duitsland. Tussen politiek en 
geschiedenis. Tussen theorie en praktijk. Tussen zorg en samenleving. Tussen leden in 
de community met verschillende opvattingen. Hij heeft een heldere visie, onder andere 
op geschiedenis en de gevaren die het huidige politieke klimaat met zich meebrengt, op 
ontwikkelingshulp in relatie met het onderwijs, op Social Work en op de verschillen in 
burgerschapsbeleving tussen Duitsers en Nederlanders. Die visie onderbouwt hij aan de 
ene kant door een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijke kennis, en aan de andere 
kant door een goed reflectievermogen. Lennart gebruikt het Honours Programma als 
plek om kennis te vergaren, van gedachten te wisselen met anderen, maar ook om een 
podium te krijgen. Bijvoorbeeld in het delen van zijn persoonlijke geschiedenis over de 
Tweede Wereldoorlog om daarmee bij te dragen aan de aanscherping van denkbeelden 
van anderen.

Hij is kritisch, maar ook empathisch en kan zich inleven in beweegredenen van anderen. 
Hij is zichtbaar in het gehele Honours Programma en in de peergroup, iemand die 
een voorbeeld is voor eerstejaars. Zelfs in de afgelopen coronajaren heeft hij die 
zichtbaarheid in de brede community kunnen vasthouden.aw

ar
d

Elk jaar reiken we de Saxion Top Talent 
Award uit aan een student, die zich  
binnen het eigen Top Talent programma 
én de Saxion Top Talent community 
positief heeft onderscheiden. Dit jaar 
heeft student Lennart Hune de studenten 
award gekregen.

 ‘Lennart toonde zich een 
grensoverschrijdende verbinder.’
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De drie jaar in het Honours Programma (HP) zijn voor mij verbredende 
jaren geweest waarbij ik de kans kreeg om mijzelf te ontwikkelen. Met 
behulp van mijn peergroup ben ik erachter gekomen waarom ik doe zoals 
ik doe, hoe ik handel en hoe ik kan groeien. Ik heb de ruimte gekregen om 
een andere rol aan te nemen, buiten mijn comfortzone te treden en mijn 
handelen anders aan te pakken door middel van projecten en workshops. 
Falen hierin mag, maar het belangrijkste wat ik hierin heb geleerd is om te 
begrijpen waarom, en mijn keuzes te onderbouwen. 

Tijdens mijn HP-jaren ben ik samen met een andere HP-student (Maud Kock) 
een project gestart waarbij we bezig zijn geweest met het thema Positieve 
Gezondheid.  Positieve Gezondheid is een visie op gezondheid waarbij 
niet de focus ligt op ziekte, maar op eigen regie, aanpassingsvermogen en 
kwaliteit van leven. Als professional ga je samen met de cliënt/patiënt in 
gesprek wat er écht toe doet in het leven van de ander. Op deze manier krijgt 
de patiënt meer eigen regie in het zorgproces. Dit kan leiden tot positieve 
uitkomsten van een behandeling. Wij als studenten vonden het belangrijk 
om hier meer aandacht voor te creëren binnen de studies van AGZ, zodat 
toekomstige studenten beter met deze visie overweg kunnen. 

Anna Rootmensen
Gezondheid & Technologie

E-mail: annarootmensen@live.nl
Titel afstudeerscriptie: n.v.t.
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Top Talent programma: 

Health Care & Social Work 

01

Een verandering teweegbrengen had ik zonder het HP nooit bereikt. Het programma 
heeft mij geholpen om mijn kwaliteiten te leren kennen, kritisch te zijn, mij te 
ondersteunen in doelen die ik wilde bereiken en tegelijkertijd mij daarin uit te dagen.  
Ik heb meer vertrouwen in mijzelf gekregen, daarmee kan ik de toekomst aan en kijk  
ik uit naar wat er nog komen gaat. 
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Als student Civiele Techniek was het niet heel erg voor de hand om voor 
het Honours Programma Health Care & Social Work te kiezen. Maar ik zou 
deze keus zo nog een keer maken.
Als technische opgeleide student leerde ik veel over vakinhoudelijke 
dingen, maar ik leerde niet zo veel over mijzelf. Door meer over mij en mijn 
omgeving te leren, ben ik als toekomstig ingenieur zo erg gegroeid. Ik begrijp 
veel beter waarom ik en anderen op een bepaalde manier reageren, en dat 
heb ik bij dit HP geleerd.

Ook was het geweldig om gedurende deze drie jaren mensen uit een hele 
andere discipline te leren kennen en met ze samen te werken. Dan ga je 
samen sparren en breng je beide visies / werkmethoden samen tot één.

Voor mij waren de woensdagmiddagen keer op keer wel vet gezellig en 
leerzaam. En dat kan alleen wanneer je dit met een superleuke groep  
mag doen ♥  

Celine Korbee
Civiele Techniek

Top Talent programma: 

Health Care & Social Work 

E-mail: celine.korbee@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: Bodembewegingen van de Waal - hydromorfologie

C
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“It looks like we made it after all”, met die zin sloot ik mijn 
eindexamenspeech af op de middelbare school als voorzitter van de 
leerlingenraad. Vier jaar later pak ik dit citaat er weer bij. Zonder slag 
of stoot, maar wel met af ten toe wat stress, sluit ik mijn hbo-bachelor 
Integrale Veiligheidskunde (IVK) af. Ik mag mijzelf Veiligheidskundige 
noemen, maar heb ik het dan al gemaakt? Nee, ik denk dat het citaat 
gedurende mijn hele carrière van kracht blijft. 

Het eerste jaar IVK deed ik met twee vingers in mijn neus waardoor ik zin 
had in meer uitdaging. Daar stonden Babette en Henk-Willem op de  
info- markt, dit was een “match made in heaven”. Het jaar daarop startte 
ik met het HP Natural Leadership. Eén ding is zeker, dit had ik voor geen 
GOUD willen missen. 

“Bruisend en vol enthousiasme”
Als ik terugkijk op mijn eerste jaar, zie ik mijzelf als een bruisbal die overal 
een kleur achterliet. De kleuren die ik achterliet, waren mijn enthousiasme 
en frisse energie. Alles was nieuw en uitdagend, maar toch voelde het snel 

Céline van Bolhuis
Integrale Veiligheidskunde

E-mail: celinevanbolhuis@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Het optimaliseren van fysieke beveiligingsmaatregelen bij het 

Ministerie van Defensie
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Top Talent programma: 

Natural Leadership als “thuis komen”. PKP bood mij een prettige leeromgeving waarin ik de mogelijkheid 
had om mijzelf te ontwikkelen van een overenthousiast groentje tot een assertieve 
volwassen vrouw. 

  ‘ Het leven is een feestje, maar je moet 
zelf de slingers ophangen.’

Scan de QR 

code en bekijk 

de video

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan 
”Als ik terugkijk op het tweede jaar, ben ik vooral ontzettend trots. 
Het tweede jaar was ik projectmanager van het Moombahteam. 
waarbij ik het opnemen van een videoclip mocht managen. Het was 
een onvergetelijke ervaring waar ik ontelbare leermomenten heb 
meegemaakt. Ik ben trots op het feit dat ik deze kans heb gekregen. 
Ook ben ik trots op de manier waarop ik als PM op grip loze situaties 
grip wist te krijgen om vervolgens daarop te anticiperen. Juist van die 
onverwachte zaken leer je het meest. Voor het eindresultaat zoek op: 
Moombahteam- “Déjà Vu”.

“Aan alles komt een einde”
Als ik terugkijk op mijn derde jaar, zie ik hoe alle elementen uit de voorgaande jaren 
samen komen. PKP staat als een boek op mijn boekenplank met tijdvakken bestaande 
uit verschillende hoofdstukken. De tijd is aangebroken dat het boek niet wordt dicht 
geslagen, maar waarbij het hoofdstuk slechts wordt afgesloten. Ik sluit mijn bijdrage  
af met mijn levensmotto, want JIJ maakt het verschil:
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Hoi, ik ben Charlotte Nieuwenhuis, leuk dat je mijn stuk leest over mijn 
ervaringen en ontwikkeling binnen het Top Talent Programma Youth, 
Education and Society! 
3 jaar geleden ben ik begonnen met het volgen van het YES! Programma. 
Ik zat toen in mijn tweede jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie. 
Ik zocht een extra uitdaging naast mijn studie en wilde ook graag nieuwe 
mensen leren kennen. Ik ben mij toen gaan verdiepen in de Top Talenten 
Programma’s en kwam al snel bij YES! Uit. Ik wilde mij graag bezig houden 
met de doelgroep kinderen en jongvolwassen. Daarnaast sprak de 
bovenstaande quote mij ook heel erg aan. Door deel te nemen aan het YES! 
Programma, draag ik bij aan een betere wereld doordat ik hier mijn talenten 
kon ontwikkelen en mij kon verdiepen in hetgeen wat ik interessant vond. Ik 
heb zo bijvoorbeeld verschillende thema-avonden georganiseerd binnen het 
programma over bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, community vorming 
en jeugd en een avond over ADHD, ASS, Dyslexie en hoogbegaafdheid. Door mij 
te verdiepen in onder andere deze onderwerpen, kon ik mij verder ontwikkelen 
als professional, omdat ik bijvoorbeeld deze kennis gelijk weer toe kan passen 
op mijn stage als leerlingbegeleider op de een middelbare school. 

Charlotte Nieuwenhuis 
Toegepaste Psychologie 

Top Talent programma: 

Youth, Education and Society 

E-mail: charlottenieuwenhuis98@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 

op leren-leren in het middelbare onderwijs. 
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te ‘Verbeter de wereld begin bij jezelf.’
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Tijdens het YES! programma heb ik ook een enorme persoonlijke ontwikkeling 
doorgemaakt, mede door de community. Je kunt zo veel met en van elkaar leren. Ik 
heb mede dankzij dit programma mijn passie en drive gevonden en dat is dan ook echt 
het werken met jongeren! Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek 
op een middelbare school over het onderwerp leren-leren bij kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. In de toekomst hoop ik ook echt te kunnen werken met de 
doelgroep jongeren. 
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Ik kan je zeggen deze reizen wil je ook echt niet missen. Een en al gezelligheid altijd.  
Ik ben in mijn eerste HP jaar naar Brussel geweest. Super leuk om de groep te leren 
kennen, we werden verdeelt in groepjes en representeerde per groep een land. Aan 
het eind van de week zouden we een vergadering hebben waarbij elk land door middel 
van bondjes en afspraken zijn punten in het verdrag moest krijgen. Zo zijn we ook naar 
New York geweest en zijn we naar het Post Traumatic Stress Centre geweest in New 
Haven. Ook hebben we hunted gespeeld door Nederland heen voor een dag. Samen 
met een aantal anderen was ik een hunter en moesten we de rest voor zijn en vinden. 

Ik hoop dat ik jullie een blik heb kunnen geven in mijn HP jaren. Als laatste wil ik 
zeggen dat als je nog twijfeld om HP te gaan doen als eerstejaars student, weet 
dan dat ik er ook echte vrienden heb ontmoet en ik hier ook steun aan heb na mijn 
opleiding. 

Op zoek naar meer diepgang en persoonlijke ontwikkeling. Iets wat ik 
miste in mijn opleiding, ook miste ik een vertrouwensgroep is. Toen ik 
hoorde van het HP was ik eigenlijk meteen geïnteresseerd en heb dan ook 
een meeloopdag gedaan. Dit is me erg bevallen. Maar drie jaar lang elke 
woensdag vier uur naar school is dat niet te veel? Hier heb ik lang over 
getwijfeld, maar heb de keuze gemaakt om me er vol voor in te zetten. 
Na de afgelopen jaren kijk ik terug op het feit dat ik een goede keuze heb 
gemaakt. Voor mij heeft het HP mij duidelijkheid gegeven over wie ik als 
persoon ben, maar nog meer over wie ik als professional ben. Binnen het 
HP heb ik geleerd dat kritisch zijn niet iets negatiefs hoeft te zijn. Ook 
heb ik geleerd om multidisciplinair te werken, hierbij heb ik een helicopter 
view kunnen ontwikkelen. Dit is iets wat ik in het werkveld erg goed kan 
inzetten. 

Naast alle projecten, lessen en peergroup-sessies heb ik natuurlijk ook een 
aantal reisjes mee mogen maken.  

Claudia van Oort
Verpleegkunde

E-mail: claudiavanoort@live.nl
Titel afstudeerscriptie:  Scriptie hebben wij niet bij verpleegkunde. Tijdens mijn 

stage heb ik mij wel onderzoek gedaan naar kennis over-
dracht van medicatie bij een voorste kruisband operatie  
bij kinderen
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Top Talent programma: 

Health Care & Social Work 

05
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Na drie jaar onderdeel geweest te zijn van het HP programma Youth, 
Education and Society is het einde in zicht. 

Het programma heeft mij veel kansen gegeven. De mogelijkheid om 
samen met een medestudent een multicultureel prentenboek te 
schrijven heb ik dan ook met beide handen aangegrepen. Trots zijn wij 
op het eindresultaat. Door de diverse workshops, thema avonden en 
samenwerkingen heb ik mijzelf mogen ontwikkelen en heb ik nieuwe 
inzichten gekregen.

De buitenlandreis met YES naar Gent mocht natuurlijk niet ontbreken. 
Ik heb veel nieuwe en inspirerende mensen mogen ontmoeten waar ook 
mooie vriendschappen uit zijn ontstaan. Mede door YES heb ik mij kunnen 
ontwikkelen tot de verpleegkundige die ik nu ben. 

Top Talent programma:

Youth Education and Society

E-mail: danielleroeling24@hotmail.nl
Titel afstudeerscriptie: n.v.t.

D
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Daniëlle Roëling
Verpleegkunde

‘ Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen.’
  Loesje
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Drie jaar Honours Programma, wat een mooie tijd! Het is voorbij gevlogen. 
Ik begon dit avontuur als een onwetende student en heb mij in drie jaar tijd 
ontwikkeld tot iemand die actie durft te ondernemen en weet wat ze wil. 
Een geweldige leerreis heb ik meegemaakt! Leermomenten met een lach, 
een traan en kritische vrienden gemaakt waar je alles mee kan delen en die 
in zijn voor een feestje en lekkere drankjes, de perfect combinatie! 

Het HP is maar een aantal uur in de week maar ik heb er zoveel voor 
teruggekregen. Het liefst zou ik er nog een jaar achteraan plakken! 
Ondanks dat ik wel mij twijfels had, stoppen kon ik nooit. Ik had 
soms weinig tijd over maar het HP bracht mij zoveel. Ik was voor 
het eerst oprecht intrinsiek gemotiveerd. Het HP-systeem heeft mij 
het meeste geleerd: werken in een Holocrazy met telkens andere 
verantwoordelijkheden en samenwerken met verschillende disciplines. 
Daarnaast heb ik de kans gekregen om mijn geleerde kennis over te dragen 
naar nieuwe enthousiaste studenten. Het HP heeft mij verder gebracht en 
ik ben veel over mijzelf te weten gekomen. Voordat ik dit programma begon 
kon ik moeilijk aangeven waar ik trots op was, daarom vind ik het leuk om 
hier na drie jaar dingen te noemen waar ik écht trots op ben. Eén hiervan is 

Deliana Comodini 
Hotel Management 

E-mail: d.comodini@hotmail.com 
Titel afstudeerscriptie: Gastvrij werkgeverschap in de uitzendbranche

De
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na

Top Talent programma:

Innovation and Business Creation
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de module podcast, hier hebben we onze eigen podcast gemaakt die zelfs op Spotify 
te beluisteren is. Ik ben trots op de roadmap die ik heb ontwikkeld tijdens mijn HP tijd 
met als doel: optimaal genieten met de juiste prioriteiten. In mijn tweede jaar heb ik 
geholpen met het opzetten van de internationale variant van ons programma, dit gaf 
mij de kans om alles wat ik geleerd had toe te passen in de praktijk. Nu een jaar later 
staat het programma grotendeels en breiden ze uit. Wat ben ik hier trots op! 

Ik wil iedereen bedanken voor alle mooie momenten samen! Ik kijk terug op een 
leerzame tijd en een van de leukste momenten van mijn studie. Ik weet zeker dat 
ik nog vaak terug zal denken aan het HP. Ik ging elke donderdag met plezier naar 
Enschede en ga dat zeker missen! Vanaf september ga ik verder met een master in HR 
en blijf ik werkzaam bij mij afstudeerbedrijf als werving coördinator. 

Op naar jaren waarin wij hopelijk het verschil kunnen maken! Iedereen bedankt voor 
de onvergetelijke tijd.
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Beste lezer,
Mijn naam is Ellen Velt en ik ben 23 jaar. Gedurende de opleiding 
Forensisch Onderzoek heb ik mij verdiept in de opsporing door 
stage te lopen bij de Forensische Opsporing en een minor te volgen 
aan de Politieacademie. Tevens heb ik de opleiding “buitengewoon 
opsporingsambtenaar Basisbekwaamheid Domein I – II – III – V– 
VI” naast mijn studie succesvol afgerond en heb ik deelgenomen 
aan verscheidene projecten/onderzoeken, zoals het ontwikkelen van 
een Post Mortem Interval app en het onderzoeken van de potentiële 
effectiviteit van een snelle en mobiele DNA-technologie op HVC-zaken 
bij de Forensische Opsporing in Nederland. Deze opgedane kennis en 
vaardigheden in de opsporing en handhaving hoop ik na de opleiding  
in te kunnen zetten in het tegengaan van illegale activiteiten.

Ik durf u wel te vertellen dat ik in de afgelopen jaren een grote professionele, 
inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling heb doorgemaakt. Tijdens 
onderzoeksprojecten neem ik nu graag de regie- en/of coördinerende rol 
op mij en ga ik georganiseerd en accuraat te werk. Van collega’s krijg ik de 

Ellen Velt 
Forensisch Onderzoek

Top Talent programma:

Advanced Applied Technologies 

E-mail: ellen.velt26@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  The application of hyperspectral imaging for the detection 

of saliva on human skin
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complimenten dat ik nauwkeurig en professioneel ben ingesteld. Ik ben betrokken 
bij ieder onderwerp (ook buiten mijn discipline) en probeer deze onderdelen samen te 
voegen tot één geheel. Ik werk graag in teamverband, maar kan ook prima zelfstandig 
werken. Als individu sta ik sterk in mijn schoenen. Ik schroom niet om mensen aan te 
spreken als zij hun afspraken niet nakomen, waarbij ik overtuigend communiceer en 
mij krachtig presenteer. Ik ben niet bang om vies te worden en ben mentaal weerbaar.

Naast de gehele opleiding ben ik een echte avonturier en sport ik graag. Al van 
kleins af aan ben ik op of in het water te vinden. Ik ga graag kamperen en houdt van 
intensieve activiteiten, zoals canyoning en het maken van een gletsjerwandeling. 
Ook beoefen ik vele watersporten zoals waterpolo, windsurfen, en kanoën. In mijn 
toekomstige functie denk ik mijn opgedane kennis en vaardigheden te kunnen 
combineren met het fysiek bezig zijn. Met veel trots en enthousiasme kan ik u dan  
ook vertellen dat ik vanaf september ben aangenomen bij de Nederlandse Voedsel-  
en Warenautoriteit in de functie van inspecteur domein Vis!
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Zo! Dat was drie jaar honours. Deze ruimte wil ik gebruiken om onder 
andere mijn dankwoord uit te spreken naar alle mooie mensen die 
onderdeel zijn geweest van deze fantastische leerreis.
Ik kwam binnen als een ambitieus persoon die ‘gewoon wat meer uit haar 
studie wilde halen, omdat het allemaal zo makkelijk ging’. Niet wetende 
dat ik drie jaar later mezelf ontwikkeld zou hebben tot een professional die 
weet wat ze wil, waar ze goed in is, wat haar valkuilen zijn met bovendien 
een flinke dosis mensenkennis. 

Ik heb drie jaar lang deel mogen uitmaken van een uniek onderwijsconcept. 
Een onderwijsconcept dat naar mijn mening het verschil kan maken in 
onderwijsland. Laat de studenten kiezen wat ze willen leren en hoe. Laat 
studenten ondervinden hoe het is om verantwoordelijkheid te pakken en 
te voelen. Zij zullen meerdere keren op hun b*k gaan, maar wat leren ze 
er ontzettend veel van. Ik heb helaas niet genoeg ruimte gekregen om te 
omschrijven hoe bijzonder dit leerproces is geweest, maar ik gun het iedere 
student.

Esther Brandwacht
Toegepaste Psychologie

Top Talent programma: 

Innovation & Business Creation 

E-mail: estherbrandwacht@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: Learning and Development in de ICT
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Daarnaast heb ik drie jaar lang deel uit mogen maken van een organisatie met 
medewerkers (zoals wij onszelf zien) die bijzonder gemotiveerd zijn om aan zichzelf 
en de organisatie te werken. Medewerkers vanuit verschillende studies. Zij die later 
het verschil gaan maken binnen organisaties. De kritische vrienden voor het leven 
met wie je ook nog tot 04:00 uur in de club kan staan met een drankje. Zij die je uit 
je comfortzone halen en de juiste vragen stellen. Ik heb mede door hen anders leren 
kijken naar de maatschappij en de mensen om me heen. Ik neem niet alles voor lief en 
ben kritisch naar mezelf en anderen. Ik voel mij een completer mens.

Hierbij duizendmaal dank naar alle bijzondere mensen die ik de afgelopen drie jaar heb 
mogen ontmoeten en leren kennen. Jullie hebben mijn blik verruimd en zoals ik al zei 
mijn leerreis van dichtbij meegemaakt. Jullie hebben mij een spiegel voorgehouden en 
wat was dat soms confronterend. Als je op de goede manier leert, doet leren pijn. Dat 
hebben jullie mij laten voelen en ik had het niet willen missen. Deze reis laat ik niet 
meer los en het drukt zeker een positieve stempel op mijn carrière.

Liefs,
Esther

 ‘ niet vinken, maar 
vonken’

09
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Drie jaar lang heb ik tijdens het Honours Programma Natural Leadership 
gewerkt aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Beetje 
bij beetje leer je dingen over jezelf. Waar ben ik goed in? Wat kan ik nog 
verbeteren? En dan is het ineens zover, afstuderen. 

Met dit HP ben je bezig met het vinden van je Ikigai. Dit is een model wat 
aan de hand van vier vragen jou helpt bij het vinden van een richting of 
doel in je leven. Waar houd jij van? Waar ben je goed in? Waar wil/kun je 
voor betaald worden? Wat heeft de wereld nodig? Het gaat niet alleen om 
het ontdekken van wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Het gaat ook over 
datgene wat een toevoeging is aan de wereld om je heen. En hierop is niet 
in één keer antwoord te geven. Het vinden van je Ikigai is daarmee één 
grote ontdekkingstocht waarbij ruimte om te onderzoeken, te discussiëren 
en te ontdekken centraal staat. 

Het is leuk om terug te kijken op de ontwikkeling die ik de afgelopen jaren 
heb doorgemaakt. Hoe ik was op de allereerste schooldag als student en de 
allerlaatste schooldag, is een wereld van verschil. Van een onzeker typje tot 
een opgebloeide jong professional klaar om de wereld te betreden.

Froukje Stoop
Integrale Veiligheidskunde

E-mail: froukje1228@gmail.com 
Titel afstudeerscriptie:  Cliënt “Type 14”. De waarde van reclasseren
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Top Talent programma: 

Natural Leadership 

10
Dankzij het HP heb ik geleerd om uit mijn schulp te kruipen, te laten zien wie ik ben 
en gewoon dingen te durven doen. Ik stap op mensen af, laat mijzelf meer en meer 
zien, neem het initiatief en zoals ze bij het HP zeiden over mij: “je bent helemaal 
opgebloeid, je straalt.”

Wat dit HP voor mij uniek maakt is dat, naast dat je veel leert over jezelf en 
projectmanagement, het één grote familie is. Je krijgt de ruimte en je wordt 
geaccepteerd gewoon zoals je bent. Je leert op je eigen tempo, je eigen niveau  
en je bepaalt zelf ook wát je leert. Het HP Natural Leadership is daarmee echt  
een onvergetelijke ervaring!

Alle (young) professionals en medestudenten van het HP, bedankt!
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Verschilmaker in plaats van een praatjesmaker

Gestart in 2018
Drie jaar lang

Elke donderdagavond
Het HP Innovation and Business Creation 

 50% vraag-gestuurd en 50% voor gethematiseerd onderwijs

Ontdekken 
Als student in onze eigen Holacracy

Eigen onderwijs bedenken 
Samen leren innoveren

Leiding geven aan je team als LL’er
Reflecteren op je eigen handelen

Gelukskunde 
Bedrijfsovername

Fixed & Growth Mindset
De BBQ

Sint en kerst

Top Talent programma:

Innovation and Business Creation 

E-mail: iris.gerrits18@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Toekomstbestendige organisaties

Ir
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Iris Gerrits
Bedrijfskunde MER

Geleerd door te ervaren
Grenzen aangegaan en verlegd
Mijn eigen bedrijf laten groeien

Dankbaar voor alle leerervaringen
Verschilmaker in plaats van een praatjesmaker

Nu verder met bouwen
Zonder het HP

Met alle leerervaringen 
En toffe mensen die ik heb leren kennen
Bouwen aan een meaningfull business

Circulair met aandacht 
Aandacht voor mens en maatschappij

Bedankt allemaal, liefs Iris 
-Love the life you live, live the life you love -

#Livin horse shop 
#Livin media

#Livin dog shop 

Top Talent Jaarboek 2021
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Het Honours programma heeft mij nieuwe inzichten, zelfkennis, 
interessante gesprekken, lieve vrienden en mooie ervaringen gebracht. 
Zo ook de reis naar New York, om nooit vergeten😊 Een aanrader voor 
iedereen! 

E-mail: jshtimmerman@concepts.nl 
Titel afstudeerscriptie:  n.v.t.

12
Ja

sm
ijn

Top Talent programma:

Health Care & Social Work  

Jasmijn Timmerman 
Gezondheid en Technologie 

Zoekende
De tijd vliegt

Maar zoveel dingen gaan langs mij heen
Wie ben ik?
Wat wil ik?

Waar wil ik naar toe?

Controle willen hebben
Maar het soms totaal niet kunnen volgen

Niet te druk willen zijn
Maar ook niks willen missen

Blij zijn
Maar soms het ook echt niet weten

Zoekende
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Naast mijn opleiding Technische Bedrijfskunde zocht ik wat extra 
uitdaging. Daarom besloot ik te starten met het Honours Programma 
Natural Leadership. De tijd is voorbij gevlogen en ik kan inmiddels wel 
stellen dat het één van de beste keuzes is die ik ooit gemaakt heb. De 
afgelopen drie jaar heb ik veel geleerd over projectmanagement en over 
persoonlijke ontwikkeling. Het onderdeel projectmanagement is iets 
wat voor mij als toekomstig Technisch Bedrijfskundige erg waardevol 
is. Ook tijdens mijn studie heb ik hier al veel aan gehad bij het werken in 
groepsopdrachten. De rolverdeling en de stappen in het proces werden 
er namelijk een stuk duidelijker door. Door actief bezig te gaan met 
persoonlijke ontwikkeling weet ik nu beter wie ik ben. Het mooie is dat ik 
wie ik ben, ook overeenkomt met wie ik wil zijn. Ik heb een soort kompas 
ontwikkeld dat ik kan volgen en kan gebruiken bij het maken van keuzes. 
Door dit kompas zal ik uiteindelijk altijd in de goede richting bewegen.
 
Door het programma en mijn studie ben ik erachter gekomen waar 
mijn interesses liggen. Ik krijg veel energie van het optimaliseren van 
technische bedrijfsprocessen. Ook krijg ik veel energie van samenwerken 

Top Talent programma:

Natural Leadership 

E-mail: joepvandenberg@live.com
Titel afstudeerscriptie:  De veranderende samenstelling van het huishoudelijk 

restafval 

Jo
ep

met andere mensen, organiseren en netwerken. Dat het niet gaat om wat je kunt, 
maar om wie je kent is mij de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Daarnaast heb ik 
ervaren hoe waardevol het kan zijn om met mensen in discussie te gaan. Hierdoor krijg 
je zelf ook weer nieuwe inzichten en kom je erachter dat niet alles zo zwart wit is als 
het soms lijkt.

Mijn volgende uitdaging wordt de master Supply Chain Management in Tilburg. Na die 
master zou ik graag een baan vinden waarbij ik de supply chain of bedrijfsprocessen 
van een bedrijf mag inrichten en optimaliseren. Ook hoop ik in de toekomst door te 
kunnen groeien naar een managementfunctie. Wellicht dat ik ooit nog een eigen 
bedrijf begin na het opdoen van praktijkervaring in loondienst.  
Ik ben dankbaar voor alles wat het Honours Programma mij heeft geboden en de 
relaties die ik op heb mogen bouwen. Hier ga ik de rest van mijn leven profijt van 
hebben! Ik blijf graag (nieuwe dingen) leren en kom daarom graag met je in contact!

Joep van den Berg
Technische Bedrijfskunde 

  ‘ Straight roads do not make skillful 
drivers.’

 Paul Coelho 
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In the first year of my bachelor’s study, I was given the opportunity to 
attend a session of the Honours Programme Liberal Arts & Sciences: 
Global Citizenship. Together with two classmates, I travelled to Enschede. 
We sat down in a small classroom full of people we had never met before.

We were welcomed with open arms and the session started. The topic 
of that evening: poetry and people what we miss. We were given the 
assignment to write a poem about a person that we missed.
We were also asked to share this poem with the group, if we were 
comfortable with that. In the end, everyone read their poem out loud, and 
we even shared some tears.

This introduction to the programme was intense. It showed me how 
people from different backgrounds, when placed in the right environment, 
are capable of sharing the most intimate things without feeling 
uncomfortable. This environment of acceptance is the HP Liberal Arts & 
Sciences: Global Citizenship.

Joost Bouwmeester
Tourism Management

Top Talent programma: 

Liberal Arts & Sciences: Global Citizenship 

E-mail: Joost@Bouwmeester.us
Titel afstudeerscriptie:  Developing a YouTube content strategy for a travel  

organization
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Together with people from all over the world, I explored themes such as art, history, 
philosophy, literature and anthropology. Not only by listening to lecturers, but also by 
organizing events, reading books and making artworks.

In the end, all of these sessions were only meaningful because they were created out 
of the different views, insights and perspectives from all HP members. I feel proud to 
have been part of this special community of students and teachers. A time which I will 
always remember.

Thank you to everyone who made it possible.
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De afgelopen drie jaar heb ik het Honours Programma naast mijn bachelor 
gevolgd. Ik was opzoek naar een uitdaging en keek er naar uit om samen te 
werken met andere gemotiveerde studenten. Ik kan jullie vertellen dat dat 
is gelukt. Wat heb ik het naar mijn zin gehad de afgelopen drie jaar. Wat 
ik met name meeneem is: “Niets is onmogelijk”. Ik heb geleerd uit mijn 
comfortzone te stappen en ik kreeg de ruimte om mij verder te verdiepen 
en te verbreden. Mede door het HP ben ik enorm veel uitdagingen 
aangegaan en ik heb ik mijn afstudeerstage in het Prinses Maxima 
Centrum voor Kinderoncologie mogen lopen. Een droom die uitkwam,  
een droom waar ik nu naar toe ga werken om mijn beroep van te maken.

Dit alles is mogelijk gemaakt door mijn medestudenten en docenten. 
Bedankt voor jullie inzet, samenwerking en alle leerzame discussies.

Groeten,
Julia van der Heijde 

E-mail: j.heijde9@hotmail.com 
Titel afstudeerscriptie: n.v.t.
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Top Talent programma: 

Health Care & Social Work

Julia van der Heijde
Gezondheid & Technologie  
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Drie jaar geleden begon voor mij een hele mooie en dynamische leerreis. 
Eentje die mij na heeft laten denken over hoe ik acteer als persoon maar 
ook als professional. Naast veel nadenken heeft het mij ontzettend 
waardevolle inzichten gebracht. Zo ben ik van onbewust onbekwaam naar 
bewust bekwaam gegroeid. Na drie jaar kijk ik dan ook terug op prachtige 
momenten waarin ik ontzettend veel heb gelachen, veel heb geleerd en 
mijzelf veel beter heb leren kennen en ontwikkeld.

Ons Honours Programme staat in het teken van business creëren. Iets dat 
altijd al mijn aandacht heeft getrokken. Met een programma wat voor de helft 
vraag-gestuurd is werden er prachtige kansen en leermomenten gecreëerd. 
Door zelf de verantwoordelijkheid te mogen nemen om sessies te regelen, met 
gastsprekers te sparren over een sessie en constant te reflecteren op mezelf 
en op medestudenten, heb ik mijzelf echt leren kennen en ontwikkeld. De reis 
begon met Gelukskunde, een van de vele sessies die mij altijd bij zal blijven en 
zal helpen om de positieve kijk op dingen vast te houden. Naast onze eigen 
organisatie draaiende houden hebben we ook andere mooie initiatieven 
kunnen nemen, zo hebben we de HP-Challenge gehad waarin wij Nederland  
fit de quarantaine door wilden helpen met een springtouwchallenge. 

Julian Siebum
Technische Bedrijfskunde

Top Talent programma:

Innovation & Business Creation 

E-mail: Julian.siebum1@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: -
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Het ging niet altijd meteen goed en er waren veel obstakels. Dat heeft dat mij er 
niet van weerhouden om door te gaan en het nogmaals te proberen. Door de vele 
ontwikkelgesprekken met een kritische vriend, coachingsgesprekken en 360 graden 
feedback momenten, leerde ik mijn sterke en ook zwakke punten kennen en kon ik 
deze omzetten naar ontwikkelpunten met het oog op persoonlijke en professionele 
groei.

Naast dat ik veel nieuwe kennis heb opgedaan, mezelf heb leren kennen en mezelf 
heb ontwikkeld, heb ik ook een enorm leuke tijd gehad. Ik heb super veel gelachen, 
herinneringen gemaakt en het belangrijkste van allemaal; kritische vrienden voor 
het leven gemaakt. Door ook samen leuke dingen te doen, naar het terras te gaan en 
feestjes te vieren, leer je mensen pas echt kennen. Ik ging elke donderdag met enorm 
veel plezier naar het HP en ik ga dit dan ook erg missen. Ik wil graag alle kritische 
vrienden en in het bijzonder Alwin van de HP’s Innovation & Business Creation en 
Changing Leadership bedanken voor deze prachtige drie jaar en zonder jullie had ik 
niet gestaan waar ik nu sta. Vanaf september zal ik beginnen met afstuderen, waarin 
ik hopelijk alles wat ik binnen het HP geleerd heb mag en kan toepassen en op die 
manier het verschil kan maken.

Iedereen onwijs bedankt!
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Katharina Awad 
Social Work

E-mail: katharina.awad@outlook.com
Titel afstudeerscriptie:  Hoe kunnen gemeenten beter aansluiten bij de behoeften 

van werkende armen?
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Top Talent programma: 

Health Care & Social Work

Top Talent Jaarboek 2021

‘Ik ga duiken 
Ik ga duiken in de zee 

Daar waar allerlei soorten vissen zwemmen 
En er heel erg veel te zien is 

Ik ga duiken 
Ik ga duiken in de zee 

Daar waar het zout mijn ogen doet prikken
En de rotsen mijn knieën doen bloeden 

Ik ga duiken 
Ik ga duiken in de zee 

Daar waar de zon nog steeds te zien en voelen is
En de wind mij meeneemt naar de plek waar ik mag zijn 

Ik heb gedoken 
Ik heb gedoken in de zee 

En ook de volgende keer, ga ik weer mee!’
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Ik begon in het tweede jaar van mijn opleiding Forensisch Onderzoek 
aan het Excellentie Traject, omdat ik erg geïnteresseerd was in Digitaal 
Forensisch Onderzoek en Cybercrime en het leek mij erg leuk om daar 
dieper op in te gaan. Het traject heeft mij de mogelijkheid geboden om 
mij te verdiepen in het vakgebied waar ik later een carrière van wil maken, 
door mij in contact te brengen met professionals in het werkveld. Op 
deze wijze heb ik ook mijn stage en afstudeerstage op dit gebied kunnen 
uitvoeren. Het traject heeft mij gedwongen om uit mijn comfortzone te 
stappen en assertiever te zijn, en hierdoor heb ik mijzelf in de afgelopen 
drie jaar erg ontwikkeld. 

Top Talent programma:  

Advanced Applied Technologies

E-mail: koenweverink@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Automated Analysis of Artefacts collected by Velociraptor 

to accelerate the Incident Response process
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Dankzij dit traject heb ik meegewerkt aan verschillende projecten waarvan ik drie jaar 
geleden nooit gedacht had dat ik aan zoiets mee kon werken. Ik heb het Advanced 
Forensic Technology lectoraat geholpen met het vinden van verborgen graven met 
behulp van een drone; ik heb cyber-intelligentiebedrijf Pandora Intelligence geholpen 
met het binnenhalen van aan cybercrime gerelateerde intelligentie; en ik heb een app 
ontwikkeld voor de Politie Academie in Apeldoorn die de tijd van overlijden van een 
persoon kan berekenen. Kortom, het waren drie zeer productieve jaren!

Koen Weverink
Forensisch Onderzoek

Scan de QR code en bekijk de video
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Een glimlach verschijnt er op mijn gezicht nu ik begin met het schrijven van 
deze tekst. Een terugblik op drie jaar bij het HP Natural Leadership, bij ons 
ook wel bekend als PKP. Deze glimlach symboliseert voor mij het gevoel 
dat PKP mij de afgelopen jaren heeft gegeven én nog steeds geeft! Ik geef 
graag een inkijkje in wat de afgelopen drie jaar voor mij hebben betekent. 

Binnen PKP staat het vinden van je passie doormiddel van het doen van 
projecten centraal. In de afgelopen drie jaar heb ik door onderdeel te 
mogen zijn van dit programma mijn eigen palet aan vaardigheden en 
kwaliteiten leren kennen. Door de diversiteit aan onderwerpen tijdens 
de PKP-dagen, het werken aan projecten en gespreken met andere 
studenten vielen puzzelstukjes op zijn plek. Dit alles in een omgeving waar 
kwetsbaarheid, vrijheid en openheid centraal staan. Een plek waar we van 
én met elkaar leren. 

Waar ik binnenkwam vol vragen weet ik nu wie ik ben, waar ik voor sta en 
waar ik naartoe wil. Ik leerde dat het HR-vakgebied perfect bij mij past; dit 
vakgebied laat het ‘vuur’ in mij branden. Daarnaast weet ik nu dat ik goed 

E-mail: leannebrundel@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Een robotarm als collega? Verkennend onderzoek naar 

samenwerking tussen mens en collaboratieve robot
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Top Talent programma:  

Natural Leadership

Leanne Brundel
Human Resource Management

tot mijn recht kom in een omgeving met gelijkwaardigheid, eerlijkheid en dynamiek. 
Op persoonlijk gebied weet ik waar mijn krachten liggen, maar ook wat mij soms remt. 
Ik heb geleerd om mezelf uit te spreken, om te gaan met diverse persoonlijkheden en 
mezelf in mijn kracht te plaatsen. Dit alles door het aangaan van avonturen en mezelf 
de kans te bieden om te ontdekken. Je kunt namelijk zoveel meer dan je denkt! 

Ik ben dankbaar voor alles wat dit HP mij de afgelopen jaren heeft gebracht. Ik voel 
me bevoorrecht dat ik met zoveel zelfkennis en waardevolle ervaringen op zak mijn 
studie Human Resource Management mag afsluiten. 
Mijn toekomst als HR-professional gaat beginnen en daar kijk ik vol enthousiasme 
naar uit! Maar toch zal ik altijd met een glimlach en vol trots terugdenken aan deze 
periode bij het HP Natural Leadership.

‘ Not knowing you can’t do something, 
is sometimes all it takes to do it.’
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Lisa Meier
Tourism Management

Top Talent programma: 

Liberal Arts & Sciences: Global Citizenship

E-mail: lisameierx@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Drenthe as a vital walking province: a research on opportuni-

ties for product development and stakeholder participation
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we craved a community

so we built a tribe

we craved justice

so we talked human rights

we craved stories

so we read books

we craved bildung

so we wrote a book

we craved creative depth

so we expressed ourselves through art

we craved digital independence

so we detoxed hard

we craved different insights

so we started conversations

we craved freedom to speak out

so we created a foundation

and all the lessons we learnt therefrom

the many memories that remain

the many experiences that reign

to the students and teachers of the honours programme: thank you for 
these memorable years! I have been given the opportunity to work on 
my learning goals, learn about various topics and meet a lot of wonderful 
people. I am very grateful to have had the HP besides me through my 
personal and professional development.
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Loena van de Bree
Fysiotherapie

E-mail: loena.vandebree1998@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: meten met acetonsensor
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Top Talent programma:  

Health Care & Social Work

Een begin

Wat als elk einde ook een begin is?  

Je weet waar je begint, 
Ook waar het eindigt?

Eindigt het dan bij een begin?
Waar een einde is, is een begin. 

Einde. 

-     Loena van de Bree
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E-mail: schlueter.madita@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Introducing the insect burger patty by Bugfoundation 

GmbH to the Dutch market
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Top Talent programma:  

Liberal Arts & Sciences: Global Citizenship

22
Madita Schlüter
International Business  
and Languages 
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Een nee heb je, een ja kan je krijgen! Dat was gedurende het eerste jaar 
van het Top Talent mijn motto. Samen met een vriendin ging ik gelijk bezig 
met het organiseren van een goede doelen veiling voor Nepalese straat- en 
weeskinderen. Wat een uitdaging! Eerst een locatie vinden, vervolgens 
zakenpartners uitnodigen en dan natuurlijk nog toffe veilingitems regelen. 
De veiling was een groot succes en uiteindelijk hebben we genoeg geld bij 
elkaar gehaald, om ook zelf naar Nepal af te reizen.

Die reis naar Nepal was zonder twijfel het hoogtepunt van mijn Top Talent 
jaren! Samen met de Nepalese jongeren, maakten we een 6-daagse tocht 
door het Himalaya-gebergte. Het zien van de Mount Everest, de bijzondere 
cultuur, de intensieve opdrachten en de geweldige mensen hebben de 
reis onvergetelijk gemaakt. Heel bijzonder om te zien waar het door ons 
verzamelde geld naartoe ging, en wat het voor straat- en weeskinderen 
in Nepal betekende. Waar zij begonnen als verlegen jongeren zonder 
toekomstperspectief, raakten zij gemotiveerd om hun dromen te volgen. 

Ik wil iedereen uit het Top Talent bedanken voor de gezellige tijden en in 
het speciaal Vera! You rock!

E-mail: Marjolein.ros@outlook.com
Titel afstudeerscriptie:  De invloed van social media
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Top Talent programma: 

Conscious Business Challenge

Marjolein Ros
Commerciële economie -  
online marketing 
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While writing this, I realize that my studies, and there with the Honours 
Programme, are almost over. Time went by so fast. During the first year 
of Tourism Management, I was looking for an extra challenge in which I 
could also develop myself, as a person but also professionally. I found that 
challenge in the Honours Programme Liberal Arts and Sciences and I am 
so glad that I took on this challenge. 

I can still remember how I first entered the programme, a Wednesday 
evening at Saxion Deventer. Nervous for what was to come. I never 
thought I could develop myself so much, with great thanks to the HP.  
From a dropping in Germany to a yoga session in a church and a camp as 
the start of a new school year. I have great memories of all of these things. 
All of these activities belong to the highlights in the HP, but there is so 
much more. An evening I organised together with a fellow student in the 
Etty Hillesum Centre about diversity and stereotypes, and the interesting 
sessions about human rights with a guest speaker from Colombia. 
These special evenings make the HP extremely insightful and also fun to 
participate in. 

Marjolein Santing
Tourism Management 

E-mail: marjoleinsanting@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Discover your winter smile - A strategic advice on product 

development
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Top Talent programma: 

Liberal Arts & Sciences: Global Citizenship

I would recommend everyone to participate in the Honours Programme. The divers 
group of students, the enthusiastic teachers and all the activities that are organized 
make this programme so much fun. The Wednesday evenings are something to look 
forward to. It’s different from normal classes. You have a pleasant evening with fellow 
students from all kinds of studies, where you also learn a lot in the field of history, 
philosophy, literature, arts or anthropology. What more do you want!

‘ Challenges make you discover things 
about yourself that you never really 
knew.’
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Drie jaar geleden startte ik het HP met als doel om meer te leren naast 
mijn reguliere bachelor. Terugkijkend op drie leerzame jaren, heeft het HP 
heeft mij meer gebracht dan alleen wat extra’s leren. Het bewust ervaren 
en reflecteren op successen en soms minder grote successen heeft mij als 
persoon en als professional sterker gemaakt.
Een groot succes was onder andere het project Positieve gezondheid waar 
ik samen met Anna Rootmensen heb bijgedragen aan de implementatie 
van Positieve gezondheid binnen verschillende curricula van opleidingen 
binnen Academie Gezondheidszorg.

Maud Kock
Social Work

Top Talent programma: 

Health Care & Social Work  

E-mail: maudkock@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Praktijkonderzoek naar het ontwerpen van een arbeidsmodule 

voor neurologie revalidanten in het Deventer ziekenhuis
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Ik weet op dit moment nog beter wat bij mij past, maar weet ook dat er meer mogelijk 
is dan wat je in eerste instantie verwacht. Deze ervaringen komen voort uit het 
leren binnen een interdisciplinaire community, waar alles mogelijk is en niets te gek 
lijkt te zijn. Door de verbondenheid en de kritische blik binnen de community, ben ik 
geïnspireerd gemotiveerd en in staat geweest mij te ontwikkelen tot een veelzijdige 
professional. Ervaringen die ik voor de rest van mijn leven meeneem!  
 
Met vriendelijke groet,

Maud Kock

25
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Recept 
Benodigdheden: 
- 100 gram kennis 
- 250 gram humor 
- 5 eetlepels geduld 
- 2 snufjes veerkrachtigheid 
- 400 ml betrokkenheid 
- 500 ml authenticiteit 

Instructie: 
1) Wees een OEN (open, eerlijk & nieuwsgierig).
2) Neem ANNA (altijd navragen, nooit aannemen) mee.
3) Maak je DIK (Denk in Kwaliteiten).
4) Gebruik LSD (luisteren, samenvatten & doorvragen).
5) En als je lang genoeg kneedt, wordt je de social worker die je wil zijn. 

Maud Pünt 
Social Work 

E-mail: maudpunt@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  verwijsgedrag naar jeugdzorg van verwijzers in de regio Twente 

(gehouden bij KiECON).
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Top Talent programma:  

Health Care & Social Work 



Top Talent Jaarboek 2021 Top Talent Jaarboek 20216 4 6 5

27

The past years have been challenging and exiting. I believe we should try 
to judge less and respect more. Working together and encouraging others 
to share their thoughts is what makes a team successful. However, I have 
also learned that the induvial reflection is indispensable if someone is 
aiming for personal growth. I would like to thank Aldo van Duivenboden 
and Marc Lankamp for providing exceptional guidance during the journey 
of my personal development to become a more conscious person. The 
memories of the last years will always make me smile and will never be 
forgotten. 

Top Talent programma: 

Conscious Business Challenge

E-mail: braun.maurice1@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  A marketing strategy for Schwarzkopf Schauma with the 

aim to increase sales and gain a younger target group in the 
German FMCG market
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Maurice Braun
International Business and  
Management
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Na bijna tien jaar komt mijn droom uit. Opgeklommen van verzorgende IG 
naar mbo-verpleegkundige en dan nu eindelijk afstuderen als Gezondheid 
en Technologie -verpleegkundige! 

Ik ben een betrokken, begripvolle, empathische verpleegkundige met de 
focus op innovaties en zorgtechnologieën.

Het Top Talent Programma heeft gezorgd voor extra verdieping, nieuwe 
contacten en leerzame projecten.

Minke Sleddens
Gezondheid & Technologie

E-mail: minkesleddens@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  n.v.t.
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Top Talent programma:  

Health Care & Social Work
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‘ volg je hart want dat klopt!’

Wees moedig
Wees sterk

Wees dapper
En werk hard voor je dromen

Zodat ze uit zullen komen
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The 4 years at Saxion have gone by so quickly. Besides everything I have 
learned about international business, I am especially proud of my personal 
development. Knowing who I am, what I stand for and what I want in life 
is a great achievement.  I am looking forward to new challenges after my 
graduation.

A special thank you goes to Klaudyna, who personally accompanied us 
during the program. You always encouraged me to grow. 

Top Talent programma:

Export Expertise 

E-mail: nadine.voss@web.de
Titel afstudeerscriptie:  International Marketing Plan for PATboard

N
ad

in
e
Nadine Voß
International Business & Languages
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In 2018 besloot ik om deel te nemen aan een top-talent programma, en al 
gauw was ik eruit dat het Liberal Arts and Sciences: Global Citizenship zal 
worden. Een gemiddelde van een 7 had ik op het moment van beginnen 
niet, maar dat hield mij niet tegen om een poging te wagen. En het is een 
van de beste pogingen die ik heb gedaan. 

Tijdens het programma, heb ik mij vooral gefocust op mijn personal 
learning-goals. Dit werd goed ondersteund door het HP tijdens de lessen 
en de focus op verschillende specialismes. Zo heb ik voor de travel-track 
een hiking route gelopen door Schotland, en ben ik een boek gaan schrijven 
naast het volgen van mijn opleiding. Om daaraan toe te voegen, heb ik 
nog steeds 1 keer in de maand een digital detox dag, en heb ik zoveel meer 
geleerd over literatuur, kunst, filosofie, geschiedenis en antropologie, maar 
vooral leuke discussies op leuke locaties, onder het mum van: thoughts 
needs to move, which will not happen if we stay put. 

Roos Maria Mijnen
International Business and  
Management Studies 

E-mail: roos.mijnen@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Cultural Communication: how do you keep your employees 

aligned with your company culture?
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Top Talent programma:  

Liberal Arts & Sciences; Global Citizenship 

De real-life lessen van het HP programma waren altijd een fijne plek, waar je alles kon 
zeggen wat je wilde. Oftewel, een heerlijke woensdag avond. 

En samen creëerde wij als groep een hechte band, waarin alles gedeeld kon worden. 
Dit is een aspect wat ik zeker ga missen aan deze avonden. 

En nu, anno 2021, studeer ik niet alleen vol trots af van international business and 
management studies, maar ook van dit top-talent programma. Dankzij de goede 
begeleiding, de uitdagende programma’s en de hechte community, heb ik een enorme 
persoonlijke ontwikkeling gemaakt wat mij in mijn verdere leven zal helpen, maar 
waar ik  vooral verder aan zal blijven werken  door middel van  personal leadership. 
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Rosemarie Gideonse 
Social Work 

Top Talent programma:

Health Care & Social Work 

E-mail: RosemarieGideonse@outlook.com
Titel afstudeerscriptie:  Afstudeeronderzoek Jeugdbescherming Overijssel betreft 

de samenwerking tussen de Jeugdbescherming en de GGZ
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Binnen het Honours Programme heb ik ontzettend veel geleerd en veel 
nieuwe mensen leren kennen vanuit verschillende disciplines. Het mooiste 
daarin vind ik de diversiteit en daarin het leren kennen van diverse 
perspectieven uit de verschillende opleidingen binnen het Honours 
Programme Health Care & Social Work. 

Voor mezelf heb ik geleed om stappen te durven zetten, zowel binnen 
als buiten het Honours Programme. Dit heb ik bijvoorbeeld gedaan door 
middel van een eigen workshop te geven. Binnen de workshop heb ik 
anderen geleerd hoe zij een maatschappelijk thema (een nieuwsartikel) 
kunnen verbinden met een illustratie dat zij zelf leerden ontwerpen. 

Naast dat ik de anderen wat heb geleerd, heb ik hier ook zelf veel kennis 
uit opgedaan. Aanvankelijk was ik zelf ook veel bezig met het maken van 
tekeningen en vroeg ik mij af hoe ik dit het beste kon vormgeven aan de 
hand van een maatschappelijk thema. 

Door middel van de workshop te geven heb ik hier veel theorie over opgezocht om het 
aan anderen over te kunnen brengen, waardoor ik hier nu meer kennis over heb. In de 
tussentijd had ik vorig jaar een wiskunde examen om toegelaten te kunnen worden 
voor de pre-master (Forensische) Orthopedagogiek aan de UvA. Dit had ik behaald 
waardoor ik dit studiejaar alvast mocht beginnen met een paar vakken. 

Mijn doel is om verder te studeren en uiteindelijk de master Orthopedagogiek af te 
ronden. Het Honours Programme heeft hierbij geholpen, omdat ik heb geleerd om te 
ontdekken wat ik zelf wil en aan de hand daarvan buiten mijn comfortzone te durven 
stappen. 
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Na een paar maanden mijn opleiding Civiele Techniek te hebben gevolgd, 
was ik toe aan meer uitdaging en verdieping. Het was voor mij mogelijk om 
al gelijk bij het HP Changing Cities aan te sluiten terwijl het normaal de 
bedoeling is om vanaf het tweede studiejaar een Honours Programma te 
volgen. Na het kennismakingsgesprek heb ik geen moment meer getwijfeld 
en de keuze gemaakt om het programma te volgen. Een keuze waar ik geen 
spijt van heb gehad!

Tijdens de eerste bijeenkomst werd ik gelijk met open armen ontvangen. 
Ik heb mogen deelnemen aan uitdagende, leerzame en inspirerende 
bijeenkomsten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ik heb 
genoten van de omgeving waarin studenten ‘in de lead’ zijn en het HP zelf 
vormgegeven kan worden. Ook de veilig omgeving waarin alles gezegd 
kan worden en het principe ‘van fouten maken leer je’ heb ik enorm 
gewaardeerd.

Ik ben tijdens mijn tijd bij het HP meer geworden dan alleen een Civieler. 
Ik heb mijn horizon verbreed, geleerd om te reflecteren en kritische vragen 
te stellen en heb mijzelf beter leren kennen. Ik ben dankbaar voor alle 

Ruben te Wierik
Civiele Techniek

E-mail: rubentewierik@ziggo.nl
Titel afstudeerscriptie:  Herinrichting fietsknelpunten Singel Enschede
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Top Talent programma:  

Changing Cities: People, Places and Choices! 

mooie momenten die ik de afgelopen drie en een half jaar met het HP heb beleefd. De 
bagage die ik tijdens het HP heb verzameld zal ik meenemen op mijn verdere reis door 
de Civiele wereld.

Ik ben tijdens mijn tijd bij het HP meer geworden dan alleen een Civieler. Ik heb mijn 
horizon verbreed, geleerd om te reflecteren en kritische vragen te stellen en heb mijzelf 
beter leren kennen. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die ik de afgelopen 
drie en een half jaar met het HP heb beleefd. De bagage die ik tijdens het HP heb 
verzameld zal ik meenemen op mijn verdere reis door de Civiele wereld.
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So… where to start? I honestly cannot believe it’s been three years in the 
Honours Programme – four years since I started my studies – and I’m 
about to graduate. I remember studying for my first exam or preparing my 
motivation letter for the Honours Programme like it was yesterday. 

I have learned so much throughout the years, both professionally and 
personally, and experienced so many great things. Whether it was being 
part of an auction, running (or what you want to call whatever it was I did 
there…) for sponsors, creating a social media page, or individual projects 
challenging me in my everyday-life, the Honours Programme allowed and 
forced me to get out of my comfort-zone every step of the way. It helped 
me to develop myself further, by constantly making me wonder about 
things I have never even thought about before. It has made me live and 
work more consciously, and more aware of strengths and weaknesses. 
I can’t even name one highlight, or one most striking experience. It just 
feels, looking back, like a development that I did not even recognize at the 
time, but one that I would not want to miss out on.

Simon Terliesner
International Business and  
Management 

Top Talent programma:

Conscious Business Challenge

E-mail: simon@terliesner.de
Titel afstudeerscriptie:  Recommendation for an Integrated Marketing Strategy  

for three Cooperating Businesses
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Yes, it may have been annoying at times. Yes, it may have been a challenge at times. 
Yes, it may have been uncomfortable at times. And yes, I’d do it again. I want to thank 
everyone, the teachers, students, and “guests” who joined throughout the years, for 
an amazing time and an absolute enrichment for my studies.
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Naast mijn opleiding Gezondheid & Technologie zocht ik nog wat 
uitdaging, daarom ben ik het Honours Programme Health care & Social 
Work gaan volgen. Dit was super gaaf. Het Honours programme Health 
Care & Social Work is een echte community. Doordat iedereen gemotiveerd 
is zit je op hetzelfde ‘level’. Je daagt elkaar uit, kijkt kritisch naar jezelf en 
elkaars handelen. 

Tijdens de 3 jaar HP heb ik veel verschillende projecten en workshops 
gevolgd. Deze projecten en workshops hielpen mij mijzelf te ontwikkelen 
binnen de zeven thema’s van ons HP: Profileren, Verbinden, Verbeteren, 
Grenzen overschrijden, Onderbouwen, maatschappelijk betrokken en 
beschouwen. Het HP heeft mij uitgedaagd om te ontdekken wie ik ben 
als professional maar ook als persoon en heeft mij geholpen mijzelf te 
profileren.

Dit klinkt allemaal heel serieus. Maar naast de inhoudelijke projecten en 
workshops, die overigens ook erg gezellig en verbredend waren, deden we 
ook erg veel leuke dingen. Dit begon al gelijk met de startdagen in mijn 
eerste jaar. We gingen naar Brussel om de Europese Top na te spelen. Met 

E-mail: Tamara-derksen@hotmail.com 
Titel afstudeerscriptie: n.v.t.
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Top Talent programma:  

Health Care & Social Work 

Tamara Derksen 
Gezondheid & Technologie

Marion als persvoorlichter en Nina als president van Malta had ik een topteam. Mijn 
rol was lobbyist en ik ging er vol voor, ik heb zelfs het slotakkoord mogen schrijven. Wij 
hadden een geslaagde Top, we hebben heel veel gelachen en ontzettend veel geleerd 
over de vluchtelingenproblematiek.

In HP jaar 2 waren de startdagen ook erg leuk georganiseerd. Het televisieprogramma 
Hunted werd nagespeeld. Idee hierachter was je bewust worden van de online 
maatschappij waarin wij leven en alle voetstappen die wij achterlaten online en op 
camera’s. Ons groepje werd helemaal paranoia van dit spel. Wij dachten oud-HP’ers 
te zien de helemaal niet meededen aan het spel! Maar deze paranoia heeft ons wel 
geholpen om te winnen. Na een kat-en-muisspel door Nederland met behulp van het 
openbaar vervoer en een lift van een erg vriendelijke mevrouw eindigden we als eerste 
op Texel.

Dankzij het HP heb ik heel veel leuke mensen leren kennen, alleen al voor de 
community is het HP een aanrader! Daarnaast heb ik mijn kennis ontzettend verbreed. 
De laatste 3 jaar van mijn studie zijn omgevlogen, dit komt onder andere door de 
gezellige en interessante woensdagmiddagen van 16.00 tot 20.00 uur.
Ik had dit allemaal voor geen goud willen missen! Docenten van het HP en 
medestudenten bedankt!

Liefs,
Tamara
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Fantastisch, mooi, moeilijk, uitdagend, inspirerend en motiverend 
zijn woorden waarmee ik mijn excellentietraject zou beschrijven. Het 
waren drie bewogen jaren, waarin ik mij enorm heb mogen en kunnen 
ontwikkelen. Als persoon en als professional. Ik ben gegroeid op een 
manier die zonder het excellentietraject mogelijk niet was gelukt.  
Ik ben dan ook ontzettend dankbaar voor de afgelopen drie jaar.

Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen. Zo heb 
ik in mijn eerste jaar de focus gelegd op het verdiepen in de 
autismespectrumstoornis (ASS). Ik heb in 1,5 jaar tijd een interventie 
ontwikkeld om bij studenten met ASS skills te vergroten om te kunnen 
samenwerken, genaamd: In je sASS. Deze interventie heb ik mogen 
ontwikkelen bij een geweldig bedrijf (IT-Vitae) en tevens bij het 
StudieSuccesCentrum van Saxion. Op beide plaatsen is de interventie 
ook daadwerkelijk geïmplementeerd. Ook heb ik een concept ontwikkeld 
dat keuzevrijheid voor de studenten omschrijft binnen meerdere korte en 
intensieve cursussen, met betrekking tot onderwerpen die de professionele 
en/of persoonlijke ontwikkeling zouden kunnen bevorderen. Een ander 
project wat ik heb mogen doen is het schrijven van een kinderboek, om 

Thessa Grolleman
Toegepaste Psychologie

Top Talent programma:

Brain & Technology

E-mail: thessa1212@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: Autisme en hoogsensitiviteit: Een waardig onderscheid
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de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters te kunnen bevorderen op basis van 
psychologische modellen en filosofische wijsheden. Het excellentietraject rond ik af 
met het verzwaard afstuderen, waarbij ik het beroepsproduct wat ik heb ontwikkeld 
bij mijn scriptie/afstudeeronderzoek verder test, itereer en implementeer. Ik heb een 
diagnostisch interview ontwikkeld (Het HSP kompASS) om het onderscheid tussen 
ASS en hoogsensitiviteit te kunnen bevorderen. In al deze projecten ben ik gegroeid 
als professional en heb ik mij kennis en vaardigheden eigen gemaakt die ik heb te 
danken aan dit excellentietraject.

Ook ben ik dankbaar voor alle begeleiding en groei die ik persoonlijk heb mogen 
maken. Dankzij de persoonlijke begeleiding heb ik inzichten en bewustzijn verworven, 
stappen ondernomen op persoonlijk vlak en heb ik het traject tevens kunnen 
volbrengen zoals ik dat nu heb gedaan. Mijn begeleider heeft mij uitgedaagd en 
tegelijkertijd ondersteund waar nodig, zodat ik kon groeien.

Ik hoop wat ik heb geleerd binnen het excellentietraject mee te nemen en verder te 
kunnen ontwikkelen in mijn verdere loopbaan en leven, onder het motto:

‘Alles wat je aandacht geeft groeit.’
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Het eerste jaar van mijn Bachelor studie “Tourism Management” ging mij 
vrij gemakkelijk af en ik voelde dat ik meer uit mijn studie kon halen dan dat 
mijn bacheloropleiding mij bood. Voor mij ontbrak er diepgang op het vlak 
van persoonlijke ontwikkeling en ik miste een onderwerp waarop ik mij kon 
specialiseren. Ik ging daarom op zoek naar een honours program wat mij 
dit wel kon bieden. Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij het honours program 
“Natural Leadership” (beter bekend als PKP) en vanaf het moment dat ik 
voor dit honours program heb gekozen heb ik geen seconde spijt gehad. 

Ik heb met PKP de afgelopen 3 jaar enorm veel geleerd en ben daar 
onwijs dankbaar voor. Zo heb ik als specialisatie kennis gemaakt met de 
basis van projectmanagement en heb ik dit in praktijk mogen toepassen. 
Elk jaar hebben we gezamenlijk met een kleine groep PKP’ers (mede 
Natural Leadership studenten) een project mogen managen voor een 
echte opdrachtgever. Hierdoor heb ik een duidelijk beeld gekregen wat 
er allemaal komt kijken bij managen van een project en heb ik een goede 
basis opgebouwd om projecten in goede banen te leiden na mijn bachelor 
studie. Het mooiste van de projecten waar ik aan mee heb mogen doen 

E-mail: Thomas.van.hoorne@xs4all.nl
Titel afstudeerscriptie:  n.v.t.
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Top Talent programma:

Natural Leadership

Thomas van Hoorne
Tourism Management (English taught)

vond ik dat ze allemaal een maatschappelijke insteek hadden en dat wij met het 
project een stukje waarde hebben kunnen creëren voor de maatschappij.  
Ik zeg altijd ik ben een mensen mens of met andere woorden ik ben blij als ik de 
mensen om me heen blij kan maken en dat is met deze projecten zeker gelukt.   

Verder heeft PKP mij de afgelopen 3 jaar geholpen met mijn persoonlijke ontwikkeling. 
Dankzij PKP heb ik nu een duidelijk beeld van wie ik ben als persoon. Zo heb ik mijn 
persoonlijke portfolio uit kunnen breiden en een duidelijker beeld gekregen van mijn 
kwaliteiten, valkuilen, karaktereigenschappen. Daarnaast heb ik doelen kunnen 
stellen niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. PKP bestaat uit een groot 
netwerk van studenten en professionals waarvan ik veel kennis en inspiratie heb 
mogen op doen. Vanaf het moment dat ik bij PKP kwam voelde het alsof ik werd 
opgenomen in een warme grote familie die altijd voor elkaar klaar staat, oog heeft 
voor elkaar en persoonlijke ontwikkeling van iedereen stimuleert. Ik ben blij dat ik 
deel van deze groep mocht zijn en hoop dit in de toekomst door te kunnen zetten. 
Wat ik de afgelopen 3 jaar heb geleerd is van onschatbare waarde en ik hoop in de 
toekomst net als PKP de wereld positief te kunnen veranderen. 
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Als iemand mij had verteld wat ik in de drie jaar bij Natural Leadership zou 
leren over mijzelf en projectmanagement had ik het niet geloofd. Erger 
nog ik was er uit spanning en druk misschien niet aan begonnen. Grappig 
genoeg wordt ik nu licht emotioneel met dankbaarheid voor de prachtige 
leer momenten/kansen die men mij binnen ProjectKomPassie (PKP) 
gegeven heeft. 

Ik liep het eerste jaar binnen met een gigantisch dominant karakter, een 
bepaalde arrogantie en toch persoonlijke onzekerheid. Ik wist dat men mij 
niet (snel) als een prettig persoon ervaarde en ik was op mijzelf gefocust.

In het eerste jaar gingen we kijken naar “Wie ben ik en wat kan ik?”.  
Hierin was ik erg nieuwsgierig en wou ik mezelf graag bewijzen. Na verloop 
van het eerste jaar kwam ik er achter dat het programma en de daarbij 
behorende leermomenten echt puur voor mijzelf waren. Hierin begon ik dan 
ook na te denken wat ik precies wou leren en mij energie gaf. Zo rolde ik het 
tweede leerjaar in “Wat kan ik nog meer en hoe sta ik in relatie tot anderen?”. 

Wout Koopman
Bouwkunde

Top Talent programma:

Natural Leadership 

E-mail: wout-koopman@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Project Complex Gebouw, Nieuwbouw multifunctioneel 

centrum met 22 seniorenappartementen en 8 zorgapparte-
menten met gemeenschappelijke buitenruimte

W
ou

t

Dankzij de geweldige begeleiding van mijn Talent Coach (TC’er), Babette te Winkel, 
die mij altijd gevraagd en ongevraagd een spiegel voor hield en de juiste en soms 
pijnlijke vragen stelde, moest/kon ik er voor mezelf erachter komen wat zij al die tijd 
al in mij zag. Niet een dominant maar gevoelig persoon van en voor de mensen die het 
dominante had aangeleerd.

Het derde jaar werd de kroon op het werk met het onderwerp “Waar ben ik in mijn 
element?”. Ik ben in mijn element als ik ‘mijn mensen’ om me heen heb, ik ervaringen 
kan delen, leren van elkaar en ergens een bijdrage aan kan hebben. Energie in anderen 
stoppen en deze energie ongevraagd terug krijgen.. Heerlijk!!

Ik ben iedereen van PKP en Babette specifiek ontzettend dankbaar voor deze afgelopen 
drie jaar waarin ik mezelf heb mogen vinden en sterker verder ga dan ik had durven 
dromen. Het is met deze dankbaarheid, de drang om te blijven groeien en anderen te 
willen helpen dat ik de komende jaren aangesloten blijf bij PKP als TC’er. Dit om de 
toekomstige studenten waar mogelijk te begeleiden zoals Babette dit voor mij deed.

‘ Ik ben er al. Je wordt in perfectie 
geboren, met alles wat je nodig hebt  
& jou uniek maakt. Ik ben er al!’

 Babette te Winkel
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Shortlist Top Talent studenten 2021

Top Talent programma:

Natural leadership
Top Talent programma:

Natural leadership

Top Talent programma:

Natural leadership
Top Talent programma:

Natural leadership

E-mail: alexandra.cesarova@email.cz
Titel afstudeerscriptie:  HRM in times of crisis; Employee resilience and motivation 

affected by Covid-19

E-mail: dai.my@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Complexe bedrijfsverplaatsing

E-mail: Babs.vanommen@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: nog onbekend: in opdracht van ROC Hengelo

E-mail: davidsoer97@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Een afstudeeronderzoek naar de optimalisatie van het 

 R&D-proces

Top Talent programma:

Creativity in Finance and Management
Top Talent programma:

Changing Cities: People, Places, Choices

Top Talent programma:

Health Care & Social Work
Top Talent programma:

Natural Leadership

Alexandra Cesarova
International Human Resource Management

Daimy Schrijver
Vastgoed en Makelaardij

Babs van Ommen
Human Resource Management

David Soer
Technische bedrijfskunde
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Shortlist Top Talent studenten 2021

Top Talent programma:

Natural leadership
Top Talent programma:

Natural leadership

Top Talent programma:

Natural leadership
Top Talent programma:

Natural leadership

E-mail: d.keuterman@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  bestaat nog niet omdat mijn afstuderen nog volgt

E-mail: esmeeleusenkamp@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: Jongerenwerkers binnen het praktijkonderwijs 

E-mail: elly.superhero@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: “Organizational Recruitment Process Reinforcement”

E-mail: iris-reinders@outlook.com
Titel afstudeerscriptie:  De HR-gesprekscyclus als een talentontwikkeling  

instrument

Top Talent programma:

Natural Leadership
Top Talent programma:

Health Care & Social Work

Top Talent programma:

Creativity in Finance and Management
Top Talent programma:

Creativity in finance and management

Dennis Keuterman
industrieel product ontwerpen

Esmée Leusenkamp
Social Work 

Elitsa Daskalova
International Human Resource Management

Iris Reinders
Human Resource management 
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Shortlist Top Talent studenten 2021

Top Talent programma:

Natural leadership
Top Talent programma:

Natural leadership

Top Talent programma:

Natural leadership
Top Talent programma:

Natural leadership

E-mail: iris.weernink@outlook.com
Titel afstudeerscriptie:  Het opstellen, samenstellen en een bijdrage leveren van 

bedrijfseconomische aspecten voor de (her)inrichting van  
het besturings-, beheersings- en verantwoordingssysteem

E-mail: 454735@student.saxion.nl
Titel afstudeerscriptie:  The road towards an inclusive study environment  

for Toursim Management

E-mail: jordinijland2020@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Development of novel phototcatalytic PAN and PVA-CA nano-

fibers electrospun with obtained ZnO nanofiber fragments

E-mail: 58735@student.saxion.nl/lottemeijer1999@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Integraal uitwerken van Schets Ontwerp tot Technisch 

Ontwerp van het ITC-gebouw op de campus van de  
Universiteit Twente

Top Talent programma:

Creativity in Finance and Management
Top Talent programma:

Liberal Arts, Sciences & Global Citizenship

Top Talent programma:

Natural Leadership
Top Talent programma:

The Conscious business challenge

Iris Weernink
Bedrijfseconomie

Juliana Peerboom
Tourism Management

Jordi Nijland
Chemie

Lotte Meijer
Bouwkunde

Juliana Peerboom
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Shortlist

Top Talent programma:

Natural leadership

Top Talent programma:

Natural leadership

E-mail: Lucaovermars@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Kostprijs bepaling van 8150-special kasten binnen  

Electromach.

E-mail: isamze@web.de
Titel afstudeerscriptie: Digital Marketing Plan

Top Talent programma:

Creativity in Finance & Management

Top Talent programma:

Creativity in Finance and Management

Luca Overmars
Technische Bedrijfskunde

Luisa Meyer zu Erpen
International Business & Management

Top Talent studenten 2021

Top Talent programma:

Natural leadership

Top Talent programma:

Natural leadership

E-mail: maartenwanningen@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: n.v.t.

E-mail: marie.musshoff@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Belevingen en ervaring van effectiviteit van de Covid-19 

revalidatie in de periode van december 2020 t/m april 2021

Top Talent programma:

HP Liberal Arts & Sciences

Top Talent programma:

Health Care & Social Work 

Maarten Wanningen
Finance & Control

Marie Musshoff
Fysiothearpie
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Shortlist

Top Talent programma:

Natural leadership

E-mail: 4yingpingma@live.nl
Titel afstudeerscriptie:  How to increase market share and sales revenue for private 

label hair and shower products

Top Talent programma:

Liberal Arts & Sciences: Global Citizenship

Ying Ma
International Business & Management Studies
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Addis Hamzasb Export Expertise International Business and Languages ahamzasb@hotmail.com 2019

Ahank Kano Tarah Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Ahank_89@hotmail.com 2016 Wensen en behoeften van Wajongers rondom de 
uitnodigingsprocedure vanuit UWV.

Aniek Schiphauwer ExperTeacher PABO aniek.s@hotmail.com 2015 (Hoog)begaafde leerlingen leren leren – ‘Omdat 
(hoog)begaafden alles zo snel begrijpen dat niet 
ze leren leren'.

Anne Broekhuis ExperTeacher (voorheen Teacher 
Leader)

PABO annebroekhuis@hotmail.com 2014 Een passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde 
leerlingen - een verrijking voor de klas

Anne Kromkamp Health Care & Social Work Sociaal Pedagogische Hulpverlening annekromkamp@live.nl 2018 Samen Sterker: ondersteuning van professionals 
bij uitstroom van jeugdigen vanuit een gezinshuis

Anne Leemhuis Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER anneleemhuis1992@hotmail.com 2015 Ontwikkeling van medewerkers, inspelen op ont-
wikkelingsbehoeften in een groeiende organisatie

Anne Zuidema Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Ruimtelijke Ordening en Planologie mailannez@gmail.com 2019 Integrale samenwerking tussen bedrijven en 
overheden bij het opstellen van de Omgevingsvisie 
op de bodem en ondergrond in Twente

Annelot Haafkes Health Care & Social Work Social Work annelothaafkes@hotmail.com 2019 -

Anne-Lynn Hollink Changing Cities: People, Places and 
Choices! (voorheen: Sapere Aude / 
Durf te denken

Integrale Veiligheidskunde annelynn1991@hotmail.com 2014 Burgerparticipatie & Veiligheid: Door de buurt, 
voor de buurt: Een onderzoek naar de invloed  
van Buurtpreventie Almelo Zuidoost op de  
veiligheidsbeleving van buurtbewoners

Annemarijn Kemper Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Technische Commerciële Textielkunde kemperannemarijn@gmail.com 2014 Enschede, a better shopping city for fashion. 
Create a reason to visit

Anton van Beek Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bouwkunde antonvanbeek@live.nl 2015 Een praktische toepassing van Lean op de bouw 
van het Zernike College

Arjan Dogger Creativity in Finance & Management Bedrijfseconomie ajwdogger@gmail.com 2019 -

Aron Uneputty Natural Leadership Chemie aron.uneputty@gmail.com 2020 -

Aure Miltenburg Changing Leadership Human Resource Management aure.miltenburg@outlook.com 2020 Aantrekkelijk werkgeverschap

Babs van Ommen Health Care & Social Work Human Resource Management babs.vanommen@gmail.com 2021 -

Bart Bouwman Innovation and Business Creation Fysiotherapie www.linkedin.com/in/bwhbouwman 2016 We Are Moving Mountains

Bart de Roos Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Integrale Veiligheidskunde bartderoos@live.nl 2014 Het besturen van veiligheid” Een onderzoek naar 
het veiligheidsbewustzijn van metrobestuurders 
van GVB

Bart Schepers Liberal Arts & Sciences Technische Natuurkunde bart.schepers@ziggo.nl 2018 Optimization of the monitoring of Bronnet, 
Through the software Simaxx

Bas de Groot Natural Leadership Technische Bedrijfskunde basdgr@hotmail.com 2019 De verbetering van de informatiestromen in een 
van de assemblage lijnen van Eaton Hengelo

Bianca ten Pierik Export Expertise Commerciele Economie biancatenpierik@hotmail.com 2020 Blijven plakken bij Zolemba's klanten voor  
bedrukte etiketten'

Bitisho Goga Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening bitishogoga@gmail.com 2018 Effectieve interculturele communicatie

Overzicht
Top Talent studenten 2014-2021

Naam student Top Talent Programma Bacheloropleiding Emailadres Afgestudeerd in Titel scriptie
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Bjorn Hendriks Innovation and Business Creation Tourism Management hendriksbjorn@hotmail.com 2017 Improving brussels'touristic image: the image of 
brussels as a touristic destination amongst Dutch 
parents within the age 20-50 years old and ways 
to improve it. 

Bjorn Strookappe Natural Leadership Technische Bedrijfskunde bjornstrookappe@gmail.com 2015 Optimization operational processes product group 
intermodal

Bram Siebers Advanced Applied Technologies Technische Natuurkunde bramwj701@gmail.com 2017 Het ontwerpen en testen van een hoognauwkeurige 
kwalificatie opstelling voor optische elementen

Bram van Baal Changing Cities: People, Places and 
Choices!

HBO-Rechten bramvanbaal@icloud.com 2019 De woningcorporatie als essentiële schakel om 
woonoverlast door discriminatie tegen te gaan

Britta Verhage Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Toegepaste Psychologie brittaverhage@live.nl 2016 De wederzijdse invloed van levensomstandigheden, 
stemming (depressie, angst en stress), persoon-
lijkheid en psychisch welbevinden op subjectieve 
slaapkwaliteit in een diverse Nederlandse groep op 
basis van vrijwillige deelname

Carel Kijne Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Integrale Veiligheidskunde carel_kijne@hotmail.com 2014 Inrichtingsadvies dienstverlening documentlo-
gistiek - onderzoeksverslag t.b.v. de Justitiële 
Informatiedienst over de ondersteuning van deze 
logistiek voor digitale archieven

Celeste Waanders Changing Cities: People, Places and 
Choices!

HBO Rechten celestewaanders@hotmail.com 2015 In hoeverre is de huidige regelgeving voor de 
bescherming van politiefunctionarissen met 
PTSS afdoende en zijn eventuele aanpassingen 
noodzakelijk om de bescherming efficiënter te 
waarborgen?

Chantal van Binsbergen Natural Leadership Toegepaste Psychologie chantalvanbinsbergen8@gmail.com 2017 Triple problematiek in de GGZ

Chantal Wolbers Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening chantalwolbers@hotmail.com 2018 Invloed van de invoering van de Wet werk en 
zekerheid op de tevredenheid en de maatschap-
pelijke participatie van WW-gerechtigden met een 
volledige werkhervatting

Charlotte Lorei Liberal Arts & Sciences Tourism Management charlotte.lorei@gmail.com 2018 -

Christian Teran Gonzalez Natural Leadership Toegepaste Psychologie christian_T_G_@hotmail.com 2017 Non-participatie in het verenigingsleven van het 
KNVI: betrokkenheidsonderzoek onder de leden 
van het KNVI Regio Oost

Cindy te Brummelstroete Health Care & Social Work Fysiotherapie cindytebrummelstroete@hotmail.com 2016 Implementatie van een zorgplan bij  
fysiotherapeuten

Coline Junghans Conscious Business Challenge International Business & Languages c.junghans21@gmail.com 2020 The Creation and Implementation of a new Spare 
Part Strategy for the German Market

Daimy Schrijver Changing Cities: People, Places and 
Choices

Vastgoed en Makelaardij dai.my@hotmail.com 2021 Complexe bedrijfsverplaatsing

Daniek Snip Natural Leadership Hotelmanagement danieksnip@hotmail.com 2020 Gastvrijheid, de sleutel naar succes? Een onderzoek 
naar de manier waarop Jaarbeurs Utrecht de  
gastvrijheidsbeleving van externe horecaleveranciers 
kan verbeteren

Daniel Rodermond Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Kunst en Techniek danielrodermond.dr@gmail.com 2014 Het nut van content posts op Facebook en acties 
zoals like-and-win op korte en lange termijn

Overzicht
Top Talent studenten 2014-2021
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Daphne Everts Innovation and Business Creation Tourism Management daphneeverts@gmail.com 2018 Unwto as an oda-eligible organization

David Soer Natural Leadership Technische bedrijfskunde davidsoer97@gmail.com 2021 Een afstudeeronderzoek naar de optimalisatie van 
het R&D-proces

Debbie Huijs Liberal Art & Sciences: Global 
Citizenship

Media, Informatie & Communicatie debbie.huijs@gmail.com 2019 -

Debbie Mollen Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Sociaal Juridische Dienstverlening Debbie_mollen@hotmail.com 2016 Slachtofferbewust werken binnen de reclassering 
van het Leger des Heils

Dennis Lankamp Youth, Education and Society! PABO dennis.lankamp@hotmail.com 2018 Geschiedenis

Dinja Kruimer Creativity in Finance & Management Bedrijfseconomie dinjakruimer@gmail.com 2017 Van starre rekenmeester naar baanbrekende 
mensenmens

Dirk Jonker Advanced Applied Technologies Technische Natuurkunde https://www.linkedin.com/in/jonkerdirk 2018 -

Djulita Pas Changing Cities: People, Places and 
Choices!

HBO Rechten djulita_pas1@hotmail.com 2018 Samen door één deur. Een samenwerkingsverband 
tussen de PI Achterhoek en de politie Oost- 
Nederland omtrent arrestantenzorg

Dmitrij Geier Society in Transition International Human Resource Management dmitrij.geier.australia@gmail.com 2020 Innovation enhancement in a Japanese context

Dominikus Dermann Marketing & International  
Management: From Good to Great

International Business and Management Studies dominikdermann@googlemail.com 2014 The European Real Estate Rescue system – a  
documentation of the creative and analytic 
process of developing a new branch in the financial 
service industry

Dorine Janssen Health Care & Social Work Podotherapie janssen.dorine@gmail.com 2015 De invloed van een MIC op de grondreactiekracht 
van de voet in Dunlop veiligheidslaarzen

Eline Wissink Changing Cities: People, Places and 
Choices!

HBO-Rechten elinewissink@hotmail.com 2019 -

Elise Reimink Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Ruimtelijke ordening en planologie reimink1@hotmail.com  2018 Coördineren en ontwikkelen van een natuur- en 
waterkansen kaart voor het stedelijk gebied van 
de gemeente Enschede, met kansen voor het 
versterken van de biodiversiteit en verminderen 
van de wateroverlast en hittestress

Elitsa Daskalova Creativity in Finance & Management International Human Resource Management elly.superhero@gmail.com 2021 Organizational Recruitment Process  
Reinforcement

Eliz Fikret From Good to Great Creative Media and Game Technologies 427200@student.saxion.nl 2019 Designing an immersive landing page for a high 
tech company

Ellen Hu Health Care & Social Work Podotherapie ellen_scandiacus@hotmail.nl 2018 Patiëntervaringen bij patellafemoraal  
pijnsyndroom

Ellen Pegge Health Care & Social Work Verpleegkunde ellenpegge@hotmail.com 2017 Patiëntenparticipatie in het Deventer Ziekenhuis

Elsemiek Geerdink Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening elsemiek_geerdink@hotmail.com 2015 ‘Ondersteuningsproducten, het einde nabij?’ 
Suïcidepreventie in de praktijk

Emircan Temel Health Care & Social Work Sociaal Juridische Dienstverlening temelemircan@outlook.com 2020 Dwangsommen en asielzoekers, hoe zit dat?

Erlangga Ibrahim Honours Programme Life Science, 
Engineering & Design

Elektrotechniek erlangga_ibrahim@hotmail.com 2014 Eaton RTU (Remote Terminal Unit) Improvement

Eske Hurenkamp Creative Technology Research Fashion & Textile Technologies ehurenkamp@hotmail.com 2020 The Future of Denim: Will It Be Blue?

Esmée Leusenkamp Health Care & Social Work Social Work esmeeleusenkamp@hotmail.com 2021 Jongerenwerkers binnen het praktijkonderwijs

Overzicht
Top Talent studenten 2014-2021
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Esmeé Tijink Innovation and Business Creation Media, Informatie & Communicatie esmeetijink@hotmail.com 2015 Het creëren van een herhaalbaar en schaalbaar 
business model voor Ontdeksteden.nl

Esther Barkowsky From Good to Great International Business and Management Studies esther@barkowsky.de 2018 Introduction of performance metric in agile  
Scrum teams

Etienne Mulder Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Integrale Veiligheidskunde etienne.mulder@planet.nl 2020 Mediaframes over veiligheid. Framing van (social)
media-berichtgeving in relatie tot het veiligheids-
gevoel in de wijk Geuzenveld-Slotermeer

Eva Alferink Health Care & Social Work Fysiotherapie eva_alferink@hotmail.com 2017 Activiteitencoach bij thuisoefenenprogramma 
bij Totale Knie Prothese Verzwaard afstuderen: 
Implementatie van (wetenschappelijk)onderzoek 
in de fysiotherapie

Eva Doldersum Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Sociaal Pedagogische Hulpverlening e.doldersum@gmail.com 2014 Interne communicatie kindertehuis Tamara te 
Paramaribo

Evelien Groeneveld Health Care & Social Work Fysiotherapie egroeneveld1993@gmail.com 2015 Het motiveren en begeleiden van mensen met 
een lage SES bij het invullen van een online 
preventiecheck

Evi Rupprecht Innovation and Business Creation Fysiotherapie evi.rure@gmail.com 2014 Get the patient self-employed for his own life!

Fawad-Khan Bahadur From Good to Great Commerciële Economie fkhanbahadur@gmail.com 2019 -

Freddy Maatje Society in Transition Integrale Veiligheidskunde freddymaatje@gmail.com 2019 -

Gerben Overmars Natural Leadership Bouwtechnische Bedrijfskunde Gwmo@live.nl 2016 Ketensamenwerking in de bouw – Een toegepast 
onderzoek naar team- en cultuurvorming.

Hans de Rooij Natural Leadership Technische Bedrijfskunde h-derooij@hotmail.com 2015 Optimalisatie van de kleinmontage

Harmjan Oonk Technische Bedrijfskunde Natural Leadership oonk.harmjan@gmail.com 2015 How can DEMCON Production become a  
marketing rockstar?

Hasher Ahmadi Creativity in Finance & Management Human Resource and Business Management hasherahmadi@gmail.com 2016 Life begins at the end of your comfort zone

Henrieke Mengelkamp Export Expertise International Business & Languages henrieke 45@gmail.com 2020 Online marketing communication strategy for an 
e-commerce (blumenshop.de)

Inge Cordewener Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Facility Management ingecordewener@gmail.com 2015 Toegevoegde waarde van Facility Management 
meetbaar en zichtbaar maken binnen de financiële 
dienstverlening

Inge van der Kolk Health Care & Social Work Sociaal Pedagogisch Hulpverlening ingevanderkolk@icloud.com 2017 "Mevrouw ik heb een zoon." Hoe gaat het nu met 
de jongen die school dreigden te vertalen?

Inken Ehlers Liberal Arts & Sciences International Tourism Management inken.Ehlers@web.de 2018 -

Iris Reinders Creativity in Finance & Management Human Resource Management iris-reinders@outlook.com 2021 De HR-gesprekscyclus als een talentontwikkeling 
instrument

Iris Schipper Creativity in Finance & Management 
(English)

International Finance & Accounting schipper.iris@gmail.com 2019 The Environmental, Social and Governance  
Information Gap Between Investors and Companies

Iris Weernink Creativity in Finance & Management Bedrijfseconomie iris.weernink@outlook.com 2021 Het opstellen, samenstellen en een bijdrage  
leveren van bedrijfseconomische aspecten voor  
de (her)inrichting van het besturings-,  
beheersings- en verantwoordingssysteem

Overzicht
Top Talent studenten 2014-2021

Naam student Top Talent Programma Bacheloropleiding Emailadres Afgestudeerd in Titel scriptie



Top Talent Jaarboek 2021 Top Talent Jaarboek 20211 0 4 1 0 5

Jacyntha Kiewik Health Care & Social Work Social Work j.kiewik@hotmail.com 2019 Welke thema's spelen er in de praktijk met  
betrekking tot het legitimeren van het handelen 
van de jeugdhulpprofessional?

Jana Kerkhoff From Good to Great Fashion & Textile Technologies jana.kerkhoff@yahoo.de 2018 Zero Waste Strategy within Garment Production

Jan-Pieter van Laar Innovation and Business Creation Bouwtechnische Bedrijfskunde j.p.vanlaar@hotmail.com 2014 De toekomst van onderwijshuisvesting

Jeanine Klomp From Good to Great Commerciële Economie jeanine.klomp@hotmail.com 2019 Improving the business service strategy which will 
lead to higher client satisfaction

Jelle Stronks Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER jelle.stronks@gmail.com 2015 Structurering Twentse Samenwerking -  
Convergeren en Verbinden

Jennita Middelesch Ethics of Education PABO j.middelesch@hotmail.com 2018 Een ontwerpend onderzoek naar het geven van 
effectieve procesgerichte feedback

Jenny Schroen Marketing & International  
Management: From Good to Great

Marketing & International Management jennifer_schroen@web.de 2014 International sales strategies

Jeroen Ijsselstein Natural Leadership Facility Management jeroenijsselstein@outlook.com 2020 Motiveren van duurzaam gedrag op de werkvloer

Jeroen Kroon Innovation and Business Creation Commerciële Economie info@jeroenwkroon.nl 2019 -

Jeroen Wagenaar Innovation and Business Creation Technische Bedrijfskunde wagenaarjw@gmail.com 2015 Klaar voor de toekomst: Afstudeerscriptie over 
traceability van batches bij DEMCON MIM

Jesper Dobbenga Youth, Education and Society! PABO jesper.dobbenga@hotmail.com 2018 Leren onderzoeken met een onderzoekende 
houding in de middenbouw

Jesse Ghuijs Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Facility Management jesseghuijs@outlook.com 2014 De toegevoegde waarde van FM door Integraal 
Facility Management aanbieders

Jet Gerritsen Youth, Education and Society Toegepaste psychologie jet.gerritsen@hotmail.com 2020 De ontwikkeling van CER; een observatielijst over 
contact en relaties in een groepssetting

Job Hollander Innovation and Business Creation Commerciële Economie Sportmarketing jobhollander@hotmail.com 2018 Het vergroten van de betrokkenheid van  
handbalverenigingen bij het Project "Jongens 
Handballen!"

Joep Berendsen Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Integrale Veiligheidskunde joep_berendsen92@hotmail.com 2017 Nederlandse Defensie & humanitaire organisaties; 
Samenwerking voor een veilig transport?!

Joeri Vrijkorte Health Care & Social Work Verpleegkunde joerivrijkorte@gmail.com 2017 Multidisciplinaire evidence based practice  
preoperatieve voorlichting bij oncologische  
buikchirurgie patiënten

Johanna Struck Creativity in Finance & Management International Business & Management johanna.struck@gmx.de 2020 Introduction of a Perpetual Inventory at Greenbox 
GmbH & Co.

Jolien Roesthuis Creative Entrepreneurship Technische Commerciële Textielkunde jolienroesthuis@hotmail.com 2017 Ontwerp en ontwikkeling van een basiscollectie 
tassen als praktijkgerichte ondersteuning bij de 
opstart van Old to Gold

Jordi Koggel Health Care & Social Work Fysiotherapie j.koggel@home.nl 2017 Next level coöperation, het creëren van een 
kenniscentrum voor blessurepreventie door een 
innovatieve manier van samenwerken

Jordi Nijland Natural Leadership Chemie jordinijland2020@gmail.com 2021 Development of novel phototcatalytic PAN and 
PVA-CA nanofibers electrospun with obtained ZnO 
nanofiber fragments 
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Jordy Klunder Creativity in Finance & Management Accountancy jklunder93@gmail.com 2015 Integrated reporting

Joris Middelbeek Creativity in Finance & Management Commerciële Economie joris_middelbeek@hotmail.com 2018 De weg naar marktgerichtheid. Een onderzoek 
naar marktgerichtheid: de klant, cultuur, gedrag, 
informatievoorziening en marketing

Jorn van der Zaag Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Integrale Veiligheidskunde jornvanderzaag@gmail.com 2015 Cultureel erfgoed & Veiligheid: Een onderzoek 
naar de crisisbeheersing en rampenbestrijding 
op Curaçao met betrekking tot bescherming en 
behoud van cultureel erfgoed

Jorn Westeneng Innovation and Business Creation Business IT & Management j.westeneng@hotmail.com 2018 -

Josien Ensink From Good to Great Fashion and Textile Technologies josienensink@gmail.com 2018 To what extent does HKMX have to alternate or 
add products to their brand portfolio in  order to 
increase their success?

Judith Körner Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening judith-koerner91@hotmail.com 2017 Samenwerking tussen Maatschappelijk Werk 
noordwest Twente en de Sociale Wijkteams

Julia Richardz Creativity in Finance & Management International Business & Management juli.richarz@online.de 2020 Developing the best suitable digital marketing 
plan for Deloitte Digital Austria

Julia Schmal Health Care & Social Work Fysiotherapie juliaschmal96@gmail.com 2019 Vermoeidheid bij oncologische buikchirurgie

Juliana Peerboom Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Tourism Management 454735@student.saxion.nl 2021 The road towards an inclusive study environment 
for Toursim Management

Jusra Hamam Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

HBO Rechten jusra.hamam@gmail.com 2017 De rechter en het ouderschapsplan

Justin ten Have Innovation and Business Creation ICT justinthave@hotmail.com 2020 Efficiënte, vroegtijdige opsporing en aanpak van 
Cybersecurity-Threats

Justyne Kasper Health Care & Social Work Verpleegkunde justynko@hotmail.com 2020 -

Kaj de Hoop Creative Entrepreneurship Kunst en Techniek kajdehoop@gmail.com 2018 Optimizing the back-end of a web application for 
scalability

Kamy van den Brink Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Hotelmanagement kamyvdb@outlook.com 2020 Afstudeeropdracht bij CC-JOBS in Rwanda

Kathleen Gaillot Society in Transition International Business & Management kathleenou@hotmail.com 2020 Tailoring a Customer Relationship Management 
Implementation Strategy

Kerstin Stremlau Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Technische Commerciële Textielkunde kerstin.stremlau@gmail.com 2014 Development of Photochromic Inkjet Ink for 
Textile Applications

Kevin Lukens Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER lukenskevin@gmail.com 2015 Van spoelen naar verpulveren, een versnipperd 
beeld!

Kim Vrielink Changing Leadership Gezondheid & Technologie kim.vrielink99@gmail.com 2020 CHARMM-project (inzet van innovatieve medica-
tiepomp op de NICU) i.s.m. de Universiteit Twente

Koen Meijer Creativity in Finance & Management Technische Bedrijfskunde k.meijer@outlook.com 2019 -

Kris Holkenborg Natural Leadership Hotelmanagement info@krisholkenborg.nl 2020 Studentcoaching. Een onderzoek naar de wijze 
waarop coaching kan bijdragen aan  
studentbegeleiding

Kristy McGovern Creativity in Finance & Management International Human Resourch Management keg.mcgovern@gmail.com 2018 Emotional Intelligence, Shaking it Up

Kyra Peulers Youth, Education and Society Lerarenopleiding basisonderwijs kyra.peulers@hotmail.com 2020 Technisch lezen in tijden van thuisonderwijs

Overzicht
Top Talent studenten 2014-2021

Naam student Top Talent Programma Bacheloropleiding Emailadres Afgestudeerd in Titel scriptie



Top Talent Jaarboek 2021 Top Talent Jaarboek 20211 0 8 1 0 9

Kyra van der Sleen Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER kyravdsleen@gmail.com 2015 Knowledge is power

Laetitia Herzog From Good to Great Fashion and Textile Technologies laetitia.herzog@gmx.de 2018 Separation of intimate Cotton-Polyester blends

Larissa de Groot Export Expertise International Business & Management larissadegroot1@gmail.com 2020 Creating a step-by-step plan for the outsourcing 
of finished 

Lars Ordelman Changing Cities: People, Places and 
Choices!

HBO-Rechten larsordelman@gmail.com 2019 -

Lasse Klaas Creativity in Finance & Management Finance & Control lasseklaastrt@hotmail.com 2020 Improving: BI Dashboarding

Laura Henny Natural Leadership Toegepaste Psychologie info@laurahenny.nl 2016 Emotionele intelligentie van managers

Laura Weijenborg Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER lauraweijenborg@live.nl 2014 De potentiële markt van de Lean Six Sigma 
Academy

Lenneke Scheltema Health Care & Social Work Gezondheid & Technologie lennekescheltema@hotmail.com 2015 Evalueren en optimaliseren van het digitale 
samenwerkingsplatform Jeugdkwartier

Leoni van Brummelen Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs leonievanbrummelen@live.nl 2019 -

Leonie Meijer Health Care & Social Work Social Work leoniemeijer@hotmail.nl 2020 Jeugdhulpverlening versus gaming. De bekwaamheid 
van jeugdhulpverleners in Twente.

Leonne Geerdink Ethics of Education PABO leonne2602@hotmail.com 2018 Zelfsturend leren en eigenaarschap bij het  
jonge kind

Lieke ter Haar Health Care & Social Work Social Work lieke.terhaar@hotmail.com 2020 Hupverlening versus gaming

Lieke Verbakel Health Care & Social Work Social Work lieke_verbakel@live.nl 2020 Ontspanning in de klas

Lily Makoied Creativity in Finance & Management International Business & Management lilymakoied@gmail.com 2020 Marketing strategy development for EV battery 
industry

Linda Lieferink Liberal Arts &  Sciences: Global 
Citizenship

Industrieel Product Ontwerpen lindalieferink@gmail.com 2017 Ergonomisch herontwerp van fiberhandstuk voor 
intra-orale laserchirurgie

Lindsay Rakers Changing Cities: People, Places and 
Choices!

HBO-Rechten l.c.rakers@hotmail.nl 2020 Privacywetgeving

Lisa Bootsma Creative Entrepreneurship Fashion & Textile Technologies bootsma.lisa@gmail.com 2018 How can a margin conscious retail company such 
as CoolCat improve sustainability within the 
denim supplychain?

Lisa Krus Natural Leadership Tourism Management lisakrus1@gmail.com 2020 -

Lisa Schramm Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Technische Commerciële Textielkunde lisa.schramm@hotmail.de 2014 Non-destructive waterproof heat-sealing process 
of ballistic panels

Lisanne Barmentloo Natural Leadership Sociaal Juridische Dienstverlening lisannebarmentloo@hotmail.com 2018 Oud worden in de gemeente Voorst, dat doe 
je niet alleen! Een onderzoek naar preventieve 
interventies gericht op eenzaamheid bij ouderen in 
de Gemeente Voorst

Lisanne Foss Creativity in Finance & Management Human Resource & Business Management lisanne.foss@hotmail.com 2018 Extra-rol gedrag: doodnormaal of bijzonder?

Lisanne Hogt Teacher Leader PABO lisannehogt91@hotmail.com 2014 Een positief groepsklimaat – “We kunnen niet van 
alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we 
kunnen ze wel allemaal laten schitteren.”
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Lisanne Rosink Health Care & Social Work Fysiotherapie lisanne.rosink@hotmail.com 2017 Kinematische bewegingsanalyse bij totale  
knieprotheses met behulp van SoapSynergy

Liz Meester Innovation and Business Creation Small Business and Retail Management lizmeester3@gmail.com 2019 -

Loes Esselink Health Care & Social Work Fysiotherapie loesesselink@outlook.com 2017 Implementatie E-Health in fysiotherapeutisch 
onderwijs op Saxion

Lotte Meijer Conscious Business Challenge Bouwkunde lottemeijer1999@hotmail.com 2021 Integraal uitwerken van Schets Ontwerp tot  
Technisch Ontwerp van het ITC-gebouw op de 
campus van de Universiteit Twente

Lotte Oude Reimer Health Care & Social Work Fysiotherapie lotte.oudereimer@hotmail.com 2014 Acromio- humerale afstand in relatie tot  
scapuladisfunctie gemeten met MSU-echografie

Luca Overmars Creativity in Finance & Management Technische Bedrijfskunde lucaovermars@hotmail.com 2021 Kostprijs bepaling van 8150-special kasten binnen 
Electromach

Luisa Meyer zu Erpen Creativity in Finance & Management International Business & Management isamze@web.de 2021 Digital Marketing Plan

Luisa Multhaup Health Care & Social Work Social Work Euregionaal luisa.multhaup@hotmail.com 2020 Untersuchung der quartiersbezogenen  
Burgerinnenbeteiligung von Turkinnen zwischen 
20 und 25 jahren in Essen-Altendorf

Luke Pol Innovation and Business Creation Commerciële Economie lukepol53@hotmail.com 2017 -

Luuk Beekman Innovation and Business Creation Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs beekmanluuk@gmail.com 2017 Transparantie in selectieprocedure, de koopman 
en de dominee

Luuk Hoogers From Good to Great Commerciële Economie luuk.hoogers@hotmail.nl 2019 Een nieuwe vestiging voor Mastermate Brinkman

Luuk Visschedijk Innovation and Business Creation Technische Bedrijfskunde l.visschedijk@outlook.com 2014 Business Development

Lyanne ten Brummelhuis Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening lyanne_tenbrummelhuis@hotmail.com 2017 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden en 
ervaringen op gebied van stigmatisering, herstel 
en kwaliteit van leven van het spel 'Een steekje los?'

Maaike in 't Veld Youth, Education and Society Toegepaste psychologie maaike.intveld@gmail.com 2020 Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Een 
ondersteunend beroepsproduct bij de begeleiding 
van LVB clienten.

Maaike Wientjes Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Toegepaste Psychologie maaikewientjes@gmail.com 2016 The implementation of Critical Thinking in educa-
tion, in Russia and the Netherlands

Maarten Wanningen Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Finance & Control maartenwanningen@gmail.com 2021 -

Madeline Soliman Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening madelinesoliman@gmail.com 2016 muzisch-agogisch: eigenlijk heel logisch? Een 
inventariserend onderzoek naar de bijdrage 
van muzisch-agogische vakken aan de profes-
sionaliteit van sociaal werkers in de jeugdzorg in 
Nederland en Duitsland

Maira Nordkamp Creativity in Finance & Management Bedrijfseconomie mairanordkamp_54@hotmail.com 2018 Missie onbekend; van individu naar samenhang

Manon Reinders Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening manon.reinders@hotmail.com 2015 Optimalisatie en implementatie van het digitale 
samenwerkingsplatform Jeugdkwartier

Manon Tuitert Health Care & Social Work Verpleegkunde manontuitert@hotmail.com 2019 -

Manouk Knuif Youth, Education and Society! Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) manoukknuif24@hotmail.com 2019 Ouderbetrokkenheid bij migrantenouders in 
relatie tot IKC ontwikkeling
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Manouk Meijer Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER meijermanouk@gmail.com 2018 Ondernemen in het digitale tijdperk: een  
onderzoek naar het gebruik van Google  
AdWords door ondernemers

Marc Bigot Innovation and Business Creation Commerciële Economie bigot_marc@hotmail.com 2019 -

Maria Nieuwerth Natural Leadership Chemie marianieuwerth@gmail.com 2019 Het vergelijken van verschillende gisten voor het 
uitvoeren van de gisttest op biermembranen

Marie José Gombert Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Social Work 2019 -

Marie Musshoff Health Care & Social Work Fysiotherapie marie.musshoff@gmail.com 2021 Belevingen en ervaring van effectiviteit van de 
Covid-19 revalidatie in de periode van december 
2020 t/m april 2021

Marie-Helen Karspeck Innovation and Business Creation Textile Engineering and Management - Marketing and Sales marie-helen@karspeck.de 2016 A new licensing business model for the luxury and 
premium fashion industry - A license to kill?

Marieke Janssen Liberal Art & Sciences: Global 
Citizenship

marieke.janssen96@gmail.com 2018 -

Mariëlle Hissink Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Social Work mariellehissink@gmail.com 2019 Communityvorming en versterking

Marijke van den Dikkenberg Health Care & Social Work Fysiotherapie mvandendikkenberg@gmail.com 2015 Physical capacities of young soccer players, related 
to their highest level of soccer played in adulthood

Mark Robbertsen Innovation and Business Creation Technische Bedrijfskunde RobbertsenMark@hotmail.com 2019 Het gewenste uitleverproces vaststellen voor 
Super B

Marleen Roerink Innovation and Business Creation Technische Bedrijfskunde marleen_roerink@hotmail.com 2015 Het verbeteren van de rekenmethode voor  
voorcalculatie van bovengrondse bouw- en  
verbouwprojecten (drinkwaterpompstations)  
bij Vitens

Marlissa Dijk Health Care & Social Work Fysiotherapie marlissa.dijk@gmail.com 2018 Ontwerp factsheet voor VKB-revalidatie, SMC 
Papendal

Marlou Meijer Health Care & Social Work Podotherapie marlou_meijer@hotmail.com 2017 Inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van 
het Quintic camera system

Marlynn ter Brugge ExperTeacher PABO marlynnterbrugge@live.nl 2015 Reflectievaardigheden –’Life can only be  
understood backwards, but it must be lived forwards’

Marouscha Hogeslag Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Ruimtelijke Ontwikkeling hogeslagmarouscha@gmail.com 2019 De kwaliteit van de Deventer binnenstad in beeld

Maud Kuppen Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Fashion& Textile Technologies maudkuppen@hotmail.com 2017 Flexibility Improvement of the Smart Yoga Mat

Maximilian Claessens Export Expertise International Business and Management Studies max.claessend@outlook.de 2017 Strategic Evaluation of the Customer Value of 
alternative E-Mobility Strategies for the successful 
Integration of Battery-Electric Vehicles in the 
Product Portfolio of Automotive Premium OEMS 
– Based on an empirical Study of the Customer 
Perspective

Menno Van de Straat Innovation and Business Creation Technische Bedrijfskunde mennovandestraat@hotmail.com 2018 Verbetering van kostenberekening en  
doorlooptijden met betrekking tot het offerteproces
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Merel Van den Toorn Health Care & Social Work Sociaal Pedagogische Hulpverlening merel1989@hotmail.com 2018 Waar ligt de grens?' 

Merle Emaus Health Care & Social Work Gezondheid & Technologie merle_emaus@live.nl 2019 Multi-infusie op NICU's: het design

Merle Vrugteveen Health Care & Social Work Sociaal Pedagogische Hulpverlening merle.v@hotmail.com 2018 Mensenrechten centraal in Social Work' 

Mike Assink Natural Leadership Integrale Veiligheidskunde mikeassink1994@gmail.com 2018 "Een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen 
de productielocaties van Aviko in Steenderen en 
interventies om deze te verbeteren"

Mindel Leene Society in Transition Integrale Veiligheidskunde mindelleene@gmail.com 2019 -

Mirelle Keim Health Care & Social Work Werktuigbouwkunde mirellekeim@live.nl 2018 -

Mohammad Shamim Qureishi Conscious Business Challenge Electronic Information Engineering shamimqureishi@gmail.com 2020 Project Achiv: Concepts on an open online tea-
ching framework

Moldir Tulegenova Society in Transition International Business & Management tulegenova.uralsk@gmail.com 2020

Nadieh Elferink Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Integrale Veiligheidskunde nadieh_elferink93@hotmail.com 2017 Studenten en sekswerk, hoe zit dat?

Naomi Zijderveld Natural Leadership Ruimtelijke Ontwikkeling nmzijderveld@gmail.com 2019 Aftellen tot 2021 - keuzes rondom initiatieven in 
de fysieke leefomgeving en de overgang naar de 
omgevingswet

Nathalie Drenth Creativity in Finance & Management Creative Business nathaliedrenth6@hotmail.com 2020 Communicatieproduct Natuurinclusieve Land-
bouw Staatsbosbeheer

Niels Stokebrand Natural Leadership Technische Bedrijfskunde niels_stokebrand@hotmail.com 2015 Procesverbetering bij Wila ‘Een onderzoek naar 
procesverbetering d.m.v. variatievermindering, 
uniformiteit en standaardisatie’

Nienke Geessink Natural Leadership Bouwtechnische Bedrijfskunde n.geessink@hotmail.com 2014 Leren presteren; verbeterde samenwerkingsvormen 
voor woningrenovatie

Nienke Grobbe Teacher Leader PABO nienkegrobbe90@gmail.com 2014 Spelling; meer dan losse woordjes

Nienke Quist Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Kunst en Techniek nienkequist@outlook.com 2015 Roombeek, de feniks herrezen uit de as,  
ontwikkeling van een onlinecampagne plan voor 
de landelijke promotie van Roombeek Cultuurpark

Ninib Dibo Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER ninibdibo@hotmail.com 2014 Rechtsvorm en organisatiestructuur

Nori Krabbenborg Natural Leadership Hoger Hotelonderwijs norikrabbenborg@hotmail.com 2019 Van The Club naar Thé Club. Een onderzoek naar 
de wensen en behoeften van de Twentse  
Millennial om een nieuw concept te ontwikkelen 
voor ‘The Club’ van Holland Casino Enschede

Odyle Wentink Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening odyle.wentink@hotmail.com 2015 Welke interventies, uit te voeren door Tactus 
Zutphen, zijn mogelijke oplossingen, ondanks 
de maatschappelijke ontwikkelingen, toch een 
efficiënt/effectief resocialisatieproces bij cliënten 
te bewerkstelligen?

Oksana Lypka From Good to Great Fashion and Textile Technologies lypka.oksana@gmail.com 2018 What is the market opportunity for Twaron paper 
to be used in the electronics industry, namely as a 
substrate for printed circuit boards and/or printed 
electronics?
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Özge Tatar Changing Cities: People, Places and 
Choices!

HBO-Rechten ozge-tatar@hotmail.com 2019 Efficiënter werken in het bezwaarproces binnen 
de Belastingdienst MKB en de Awb-procedure een 
match?

Pascal Krommendijk Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Elektrotechniek kro.pascal@gmail.com 2020 De slimme parkeerpleksensor - tussen internet of 
things en embedded systems

Patrick Polman Natural Leadership Integrale Veiligheidskunde patrickpolman@live.nl 2018 Geruisloos op weg naar een noodgeval: een  
verkennend onderzoek naar het gebruik van 
optische en geluidssignalen in de nacht

Peyton van Kesteren Natural Leadership Commerciële economie peytonvankesteren@gmail.com 2017 Imago

Richard Borkent From Good to Great International Business and Management Studies rborkent94@gmail.com 2019 -

Rick Boersma Creativity in Finance & Management Accountancy rick.boersma@outlook.com 2016 Big data-analyse, significant of niet?

Rick Burggraaf Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek rick.burggraaf@hotmail.com 2020 -

River Vaughn Vink Conscious Business Challenge Electronic Engineering vaughnvink@outlook.com 2020 Project Achiv: Concepts on an open online  
teaching framework

Rob de Vries Health Care & Social Work Social Work rob_d_vries@hotmail.com 2020 Eenzaamheid onder jongeren verminderen.  
Waar zien jongeren zelf de oplossing?

Rogier de Kleine Innovation and Business Creation Commerciële economie rogierdekleine@hotmail.com 2017 Communicatieadviesrapport bij Halopack N.V.

Romy Scholten Changing Cities: People, Places and 
Choices!

HBO Rechten romyscholten1@hotmail.com 2018 Participatieproces: een onderzoek naar mogelijke 
vormen van paricipatie ten behoeve van de  
Omgevingswet 

Rosalie Overbeek Youth, Education and Society! Opleiding tot leraar basisonderwijs rosalieoverbeek@hotmail.com 2020 Een praktijkonderzoek naar het verbeteren van 
rekenvaardigheden van groep 8 leerlingen binnen 
de leerinhoud breuken

Rowena Bolwerk Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER rowena.bolwerk@gmail.com 2015 Aandacht voor leren en ontwikkelen

Roy Bouwman Youth, Education and Society! PABO roy-bouwman@hotmail.com 2018 -

Ruben Hollander Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Civiele Techniek rubenhollander@hotmail.com 2019 Afstudeerproject Feanetië: ‘Het toegankelijk  
maken van Heerenveen voor recreatievaart  
middels civiel technische oplossingen’

Ruben Lucassen Teacher Leader PABO lucassen.ruben@gmail.com 2014 Incidenteel woordenschatonderwijs: Betekenisvol 
woorden leren

Ruben Tempel Marketing & International  
Management: From Good to Great

Commerciële Economie/Marketing Management Rubentempel@gmail.com 2016 Business Models for Renewable Energy Storage: 
A commercial analysis of hydrogen and battery 
storage technologies

Ruud Kamphuis Innovation and Business Creation Technische Bedrijfskunde kamphuisruud@hotmail.com 2014 SequriX in der Sicherheitswirtschaft

Sanne Krukkert Changing Leadership Gezondheid & Technologie sanne.krukkert@gmail.com 2020 Smart City Application for Disabled People or 
People with Dementia

Sanne Nijburg Creativity in Finance & Management Finance & Control sanne102@gmail.com 2020 Creativity as a skill
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Sanne Pulles Creative Entrepreneurship Creative Media and Game Technologies info@sannepulles.com 2018 Hoe kan fotografie ervoor zorgen dat het USP 
van Festipi duidelijker wordt gecommuniceerd 
aan festivalorganisaties en huidige en potentiële 
klanten?'

Sanne Van den Dungen Natural Leadership Sociaal Pedagogische Hulpverlening s.m.vddungen@hotmail.com 2018 Het versterken van de positieve gezondheid van 
kinderen in armoede

Saskia Averesch ExperTeacher PABO saskia66@hotmail.com 2015 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Saskia Oude Weernink Health Care & Social Work Social Work Euregionaal saskia_oude_weernink@msn.com 2020 Ontspanning in de klas

Saskia Siero Liberal Art & Sciences: Global 
Citizenship

Verpleegkunde saskiaasiero@hotmail.com 2019 -

Saskia Verhagen Health Care & Social Work Social Work saskiaverhagen444@live.nl 2020 Doorstroom binnen de hulpverlening bij jongeren 
met een autismespectrumstoornis en  
comorbiditeit van een residentiele behandelgroep

Scotty Boomkamp Creativity in Finance & Management Finance & Control scottyboomkamp@gmail.com 2020 Duurzaamheid bij het beoordelen van  
kredietaanvragen

Silke Harbers Health Care & Social Work Sociaal Juridische Dienstverlening 346574@student.saxion.nl 2019 -

Silke Leferink Youth, Education and Society! PABO silke_leferink@live.nl 2018 Een praktijkonderzoek naar metacognitieve 
vaardigheden

Silvia van der Werff Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Ruimtelijke Ontwikkeling s.e.vanderwerff@gmail.com 2019 The Silver Lining: between urban and social 
structures in Gitega and its effect on the liveability 
of the neighbourhood

Simon Ferkmann Marketing & International  
Management: From Good to Great

International Business & Management simon.ferkmann@gmail.com 2015 Attracting German IBMS students - A marketing- 
and communications plan aiming to increase the 
number of German IBMS students at the School 
of Marketing and International Management in 
Enschede

Sjoerd Peters Creativity in Finance & Management International Human Resourch Management sjoerdpeters@home.nl 2017 A profile sketch of the round pegs in the square 
holes

Sofie van der Stelt Innovation and Business Creation Fashion & Textile Technologies sofievanderstelt@gmail.com 2019 Een onderzoek naar hoe het Dutch Sustainable 
Fashion Week binnen Enschede georganiseerd kan 
worden, gefocust op de stakeholders

Sohret Saltik Creativity in Finance & Management Human Resource and Business Management sohretsaltik61@gmail.com 2017 Hoe ziet de toekomstige HR-professional eruit bij 
Aegon in de Smart Industry?

Sophie Roesthuis Innovation and Business Creation Bouwkunde sophieroesthuis@hotmail.com 2015 Het Spoortheater

Stanislavs Semjonovs Honours Programme Life Science, 
Engineering & Design

Elektrotechniek stan1991@mail.com 2014 Universal signal simulator

Steffi van Dartel Innovation and Business Creation Creative Business steffivandartel@hotmail.com 2020 Duurzaamheidscommunicatie bij Hospitality 
Group

Stephan Bastiaans Creativity in Finance & Management Accountancy stephanbastiaans12@hotmail.com 2020 Faaloorzaken startende ondernemers

Stijn Visschedijk Creativity in Finance & Management Human Resource Management s.visschedijk@gmail.com 2017 A Journey to Citizen X

Suzanne Geerdink Natural Leadership Bouwtechnische Bedrijfskunde suzannegeerdink@hotmail.com 2014 Eerlijk wonen op plan Brookhuis in Ootmarsum
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Sven Koebrugge ExperTeacher PABO svenkoebrugge@gmail.com 2015 De digitale snelweg: ICT-geletterdheid binnen het 
primair onderwijs

Sybe Westerhof Export Expertise International Business and Management Studies sybewes@gmail.com 2020 Integrated Marketing Communications of SKEPP

Tabbe te Brake Health Care & Social Work Sociaal Pedagogisch Hulpverlening tabbe_tebrake@hotmail.com 2017 A Journey to Citizen X

Tessa Kieft Health Care & Social Work Sociaal Juridische Dienstverlening tessakieft@live.nl 2019 Scholing en de Wet Arbeidsmarkt in balans

Teun Van de Grift Innovation and Business Creation Hoger Hotel Onderwijs teungrift@gmail.com 2018 Het onderzoek naar en de ontwikkeling van een 
feedbackloop voor de PowerTrail trainingen van 
New Life University

Thijs Geertsema Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Integrale Veiligheidskunde thijsgeertsema@hotmail.com 2014 Van trappen op de rem naar fluitend richting de 
inzet! Reductie van handelingsverschillen bij 
incidenten met gevaarlijke stoffen

Tijmen Bruggeman Innovation and Business Creation Human Information Design & Strategy tijmenbruggeman@gmail.com 2015 User Onboarding: Nieuwe gebruikers converteren 
naar vaste gebruikers

Tijmen Keizers Innovation and Business Creation Bedrijfskunde MER tijmenkeizers@hotmail.com 2017 De Inner Athlete van Werkend NL

Tim Campen Innovation and Business Creation Technische Bedrijfskunde timcampen19@gmail.com 2020 "Van  stand-alone naar samenwerking.  
Een adviesrapport over de eerste stappen richting 
mens-cobot-samenwerkingen in de Nederlandse 
maakindustrie"

Tim König Marketing & International  
Management: From Good to Great

International Business and Management Studies Tim8Koenig@gmx.de 2016 Business Plan for a Sustainable Gym

Tim Peters Innovation and Business Creation Technische Bedrijfskunde info@streetmedia.nl 2014 Business Development

Tim van Ast Creativity in Finance & Management Finance & Control tim@vanast.eu 2020 Systems modelling toepassen op  mijzelf

Tristan Schendel Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

Urban Design tristanschendel@live.nl 2017 Redesigning the refugee reception center on the 
island of Lampedusa, Italy

Tycho Barnard Creative Entrepreneurship Business IT & Management tychobarnard@gmail.com 2016 Allocating marketing budget across digital  
channels following the customer decision journey

Valeriia Filipchuk Export Expertise International Business Management valeriia.filipchuk11@gmail.com 2020 Stakeholders engagement strategy for automation 
of business processes in Heineken

Veerle Levering Liberal Arts & Sciences Chemische Technologie veerle.levering@gmail.com  2018 Elektrochemische verwijdering in agrarisch 
afvalwater

Vera Mooijekind Health Care & Social Work Psychologie (Universiteit Twente) veramooijekind@hotmail.com 2016 Geen, tweede jaar van bachelor op UT afgesloten

Vera Stoel Health Care & Social Work Maatschappelijk Werk & Dienstverlening vera-marlien@hotmail.com 2018 Anders leven, dezelfde resultaten?

Vincent Gelink Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER vincent.gelink@gmail.com 2014 Identiteit, strategie en business model

Wendy Schutten Creativity in Finance & Management International Finance & Accounting wendy_schutten@hotmail.com 2015 Supporting and Monitoring high performance

Wiebke Meyer Innovation and Business Creation Informatica wiebke.meyer93@gmail.com 2016 Athena Mobile Intelligence (AMI) bij Apollo 
Vredestein

Wilbert Seekles Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Integrale Veiligheidskunde wilbertseekles@hotmail.com 2015 Verkennend onderzoek naar burgerparticipatie in 
veiligheidsnetwerken; handvatten voor  
stakeholders bij de implementatie van PrivateCop
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Wout Grootte Bromhaar Creativity in Finance & Management Finance & Control woutgroottebromhaar@live.nl 2020 Onderzoek naar de bijdrage van gepensioneerde 
werknemers in het werkveld

Yasmin Affandi Creativity in Finance & Management International Finance & Accounting yasminaffandi22@gmail.com 2019 -

Ying Ma Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

International Business & Management Studies yingpingma@live.nl 2021 How to increase market share and sales revenue 
for private label hair and shower products

Yves Lenfert Innovation and Business Creation Ondernemerschap en Retail Management y.lentfert@live.nl 2019 Purpose binnen bedrijven stimuleren

Overzicht
Top Talent studenten 2014-2021

Naam student Top Talent Programma Bacheloropleiding Emailadres Afgestudeerd in Titel scriptie



Foto voorkant:  
Het Top Talent Programmateam organiseerde in 2021 een champagne ontbijt voor 
alle afstudeerders. Normaliter worden alle afstudeerders tegelijkertijd samen gehuldigd.  
Nu was er, ten gevolge van de corona richtlijnen, sprake van een huldiging in kleinere groepen.
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