
 

Global Village workshop omschrijvingen 

 
DEVENTER 

 
MAANDAG 6 FEBRUARI 

Tijd  Programma 

onderdeel 

Omschrijving Door Locatie 

13:15 – 15:00 Saxion vlaggenparade Tijdens de parade kun je je identiteit of een groep waartoe je behoort laten zien door trots een vlag te 

tonen. Of je nu de vlag van je thuisland wilt laten zien, of je lid bent van een studievereniging, een 

fantasy voetbalclub, een schaakclub, of de LGBTQ-vlag wilt hijsen, iedereen is welkom bij de parade! 

 

 Saxion 

Deventer 

hoofdingang  

15:45 – 17:15 Openingsceremonie  Ons evenementen wordt geopend Timo Kos van het CvB en keynote speaker Rolf Schrama! 

Paralympisch zeiler Rolf Schrama sluit zich bij ons aan om met ons zijn zeldzame vorm van 

dwergsyndroom te delen en de uitdagingen die hij daardoor heeft moeten overwinnen. Geen doorsnee 

succesverhaal maar een authentiek, kwetsbaar en humoristisch verhaal over hoe hij een verkeerde 

afslag nam, hoe hij gevaarlijke wateren betrad en hoe hij langzaam de controle over zijn leven 

terugkreeg. Nu zeilt hij de wereld over om deel te nemen aan de Paralympics. 

 

Rolf Schrama 

Timo Kos 

Saxion 

Deventer 

Theater – 

D0.07 

DINSDAG 7 FEBRUARI 

12:00 – 15:30 Oud Hollandse 

spellenmiddag 

 

Koekhappen, sjoelen, klossen lopen… Kom je ook meedoen?  Kantine 

13:15 – 14:45 

Workshops  

ronde 1 

Game: Garantie voor 

succes: de (on)zin van 

internationale 

competenties 

Er wordt vaak verteld aan studenten dat het belangrijk is om internationale competenties op te doen, 

maar waarom is dat zo en heeft het zin als je toch niet van plan bent om naar het buitenland te gaan? 

Kijkend  naar belangrijke trends en ontwikkelingen die de toekomst van de maatschappij en het werkveld 

bepalen, leer je in deze workshop wat internationale competenties zijn en ervaar je aan den lijve hoe 

interculturele dimensies allerlei beroepskritische situaties beïnvloeden, ook thuis in Nederland. 

 

Eveke de Louw 

The Hague 

University of 

Applied Sciences 

A2.35 

 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 1 

Game: Spelen met 

diversiteit 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen mensen? Wat zijn  hun individuele en 

maatschappelijke kansen en beperkingen? Krijg inzicht in  dimensies van diversiteit, en leer om beter om 

te kunnen gaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen in de community en de rijkdom aan 

diversiteit te benutten. 

 

Margie Kessler & 

Crystal Hassell  

Netwerk 

Caleidoscopia 

 

A2.47 



 

 

 

 

 

 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 1 

Omgaan met 

interculturele uitdagingen 

in een mondiale 

omgeving 

In de geglobaliseerde wereld van vandaag moeten studenten in het hoger onderwijs veel transversale 

vaardigheden en competenties bezitten voor hun toekomstige loopbaan, willen zij met succes de 

internationale arbeidsmarkt betreden. Het ontwikkelen van interculturele communicatieve competentie 

(ICC) behoort ontegensprekelijk tot de sleutelgebieden die in grote mate bijdragen tot het begrip van 

diversiteit als een natuurlijk menselijk proces dat een gunstige invloed heeft op de perceptie van de 

wereld door een individu en/of een groep mensen. Deze workshop richt zich op hands-on praktijk van 

geselecteerde taken om je een dieper inzicht te geven in ICC.  Je leert: 

- je culturele ‘zelf’ beter te begrijpen, 

- kennis en beste praktijken te delen, 

- een intercultureel kritisch incident analyseren, 

- tips vinden voor lezen en kijken. 

 

Monika Hrebackova 

& Jana Zverinova 
School of Business 
UCT Prague 

 

 

A2.61 

 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 1 

Global Mind Monitor – 

Inzicht in je interulturele 

competenties 

In deze sessie krijg je de unieke kans om gratis de Global Mind Monitor in te vullen, een gevalideerde 

tool om inzicht te krijgen in je competentie in interculturele en internationale interacties. Je krijgt meteen 

toegang tot je persoonlijke resultaten. De ontwikkelaars zijn aanwezig om je te helpen bij het 

interpreteren en reflecteren op je ‘global mindset’.  

NB: door te registeren voor deze sessie geef je toestemming voor het delen van je mail adres met Global 

Mind Monitor.  

Voor de sessie is het belangrijk dat jij je eigen tablet/laptop en koptelefoon meeneemt! 

 

Ankie Hoefnagels 

Hotel Management 

School Maastricht/ 

Zuyd University of 

Applied Sciences 

 

 

 

15:45 - 17:15 

Workshop 

ronde 2 

Game: Garantie voor 

success: de (on)zin van 

internationale 

competenties 

Er wordt vaak verteld aan studenten dat het belangrijk is om internationale competenties op te doen, 

maar waarom is dat zo en heeft het zin als je toch niet van plan bent om naar het buitenland te gaan? 

Kijkend  naar belangrijke trends en ontwikkelingen die de toekomst van de maatschappij en het werkveld 

bepalen, leer je in deze workshop wat internationale competenties zijn en ervaar je aan den lijve hoe 

interculturele dimensies allerlei beroepskritische situaties beïnvloeden, ook thuis in Nederland. 

 

Eveke de Louw 

The Hague 

University of 

Applied Sciences 

A2.35 

 

15:45 - 17:15 

Workshop 

ronde 2 

Game: Spelen met 

diversiteit 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen mensen? Wat zijn  hun individuele en 

maatschappelijke kansen en beperkingen? Krijg inzicht in  dimensies van diversiteit, en leer om beter om 

te kunnen gaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen in de community en de rijkdom aan 

diversiteit te benutten. 

 

Margie Kessler & 

Crystal Hassell 

Netwerk 

Caleidoscopia 

A2.47 



 

 

 

 

 

 

15:45 - 17:15 

Workshop 

ronde 2 

Kritisch denken Kritisch denken is thuis in alle vakken en specialisaties; het lijkt echter bijzonder nuttig in situaties waarin 

sprake is van argumentatie, overtuiging of gewoonweg communiceren en betekenis overbrengen. Indien 

eerlijk benaderd, is kritisch denken geen kwestie van meningen uitwisselen, verbaal jongleren of slimme 

drogredenen, maar eerder een overlevingsstrategie voor de moderne "post-truth" wereld van 

wereldwijde, inter- en transculturele culturele ontmoetingen en diverse internationale en interculturele 

omgevingen. De workshop combineert een praktische aanpak met kerntheorie en maakt de deelnemers 

vertrouwd met de essentie van kritisch denken - inclusief argumentatietheorie, overtuigingsmethoden en 

logische drogredenen - waardoor zij niet alleen betere kritische denkers worden, maar ook efficiëntere 

communicatoren voor de (post)moderne wereld. 

 

Monika Hrebackova 

& Jana Zverinova 
School of Business 
UCT Prague 

 

 

A2.61 

15:45 - 17:15 

Workshop 

ronde 2 

Game: CATCH! Zal jij 

worden buitengesloten? 

Tijdens het spel CATCH! ervaar je hoe het voelt om buitengesloten te worden. Hoewel sommige vormen 

van buitensluiting in eerste instantie triviaal lijken, doet elke vorm van buitensluiting pijn. In CATCH! leren 

deelnemers situaties van buitensluiting te 

herkennen en bespreken ze hoe zij omgaan met de onderwerpen buitensluiting en inclusie. 

 

Voor de sessie is het belangrijk dat jij je eigen tablet/laptop en koptelefoon meeneemt! 

 

Jamila 

Critical Mass 

D3.23 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 

12:00 – 15:30  

 

Here or There Exchange 

Fair 

 

Informatie over stage / studeren in het buitenland en andere studentgerelateerde onderwerpen!  Saxion 

Deventer 

Centrale hal 

 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 3 

Gedijen in een diverse 

wereld met intercultureel 

bewustzijn 

In onze geglobaliseerde en Engelstalige wereld denken mensen vaak dat eigenschappen gebaseerd op 

iemands cultuur tot het verleden behoren. 

We hebben allemaal een unieke persoonlijkheid, maar draagt onze culturele achtergrond bij aan de 

manier waarop we de wereld zien? Heeft het ook invloed op de manier waarop we ons daarin gedragen? 

In deze workshop verkennen we die vraag door niet alleen veel te leren over de grappige en uitdagende 

aspecten van het leven tussen twee culturen, maar ook veel over onszelf te leren. 

 

Artur Jarosiewicz  

Saxion University of 

Applied Sciences 

A2.14 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 3 

Game: Wat weet jij over 

de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen? 

Leer via deze interactieve game de feiten over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 

Naties, ook bekend als de SDG's of de Werelddoelen. 

Harriët van Asperen 

Van Asperen 

advies 

A2.35 



 

 

 

 

 

 

Stel je een wereld voor zonder armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. In 2015 stelden 

193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 doelen vast - gebaseerd op enquêtes onder 8 miljoen 

echte mensen - om deze wereld tegen 2030 te garanderen. Voor iedereen! Speel dit spel en ontdek de 

feiten over deze 17 doelen! 

 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 3 

Employability transition 

(alleen in het 

Nederlands) 

Bij deze workshop word je meegenomen in de wereld van technologie!  

 

Bij de Technohub inclusieve Technologie (TINT) in Apeldoorn wordt door Saxion-studenten onderzoek 

gedaan naar verschillende technologieën. Het doel is om nieuwe technologie in te zetten om leren 

makkelijker te maken en meer mensen met een arbeidsuitdaging duurzaam aan het werk te krijgen en 

houden. De technologieën die worden uitgelicht in deze workshop zijn VR-Brillen en vertaaloortjes. 

Graag nemen we jou mee in deze ervaringen onder begeleiding van onze eigen student!  

 

Deze workshop wordt in het Nederlands gegeven 

 

Sjoerd de Vries & 

Lotte Jansen 

Saxion University of 

Applied Sciences 

 

A2.47 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 3 

Game: Sociale simulatie 

“bijen” in strategische 

communicatie 

Deze sociale simulatie genaamd “bijen” is gericht op het ontwikkelen van toekomstige vaardigheden in 

strategische communicatie. Na de simulatie zal er een uitgebreide nabespreking plaatsvinden waarin we 

pedagogische mogelijkheden van sociale simulatie in het hoger onderwijs bespreken. Daarnaast geven 

we tips en trucs gebaseerd op de ervaringen van de docenten die aan drie Baltische universiteiten vanaf 

niks een sociale simulatie ontwikkeld hebben.   

 

Vineta Silkane & 
Agnese Davidsone, 
& Raquel Berreira 
Vidzeme University 
of Applied Sciences 

A2.39 

DONDERDAG 9 FEBRUARI 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 4 

Green office: Maak van 

deze wereld een betere 

plek 

We horen dit veel, maar wat betekent het? Tijdens deze Green Office workshop zul je: 

- Leren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen, zowel in je 

persoonlijke als professionele leven. 

- Leren waarom Saxion deze doelen nastreeft 

- Hoe je Saxion kunt helpen haar impact op deze mooie doelen te vergroten. 

- Leer dat het eigenlijk FUN is om een positieve impact te hebben op de doelen 

- Ontdek dat samenwerken je impact vergroot 

Dus laten we samenwerken en deze wereld vrolijker, gelukkiger, gezonder, veiliger en beter maken! 

 

Sterre Wevers & 

Daria Grekova 

Saxion University of 

Applied Sciences 

 

A2.35 

13:15 – 14:45 s.v. QUEER! Pubquiz De s.v. QUEER! pubquiz om jouw kennis over LGBTQIA+ topics te testen.  s.v. QUEER! A2.61 



 

 

 

 

 

 

Workshop 

ronde 4 

 

LGBTQIA+, de alfabetmaffia, een onderwerp waar veel mensen nog onwetend over zijn. Vandaar dat 

s.v. QUEER! deze informele pubquiz geeft om jouw QUEER!-knowledge te vergroten. Come and play 

and maybe you'll win a slaying price. 

 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 4 

Is mijn kader ook jouw 

kader? 

Je (culturele) achtergrond bepaalt voor een groot deel welke normen en waarden je hebt, hoe je naar de 

wereld kijkt en hoe je handelt. Verschil in cultuur of perspectief kan tot misverstanden en onbegrip leiden. 

Na afloop van deze workshop ben je meer bewust van je eigen normen, waarden en vooroordelen. 

 

Students-4-

Students 

 

A2.47 

13:15 – 14:45 

Workshop 

ronde 4 

Alleen voor 

medewerkers/partners: 

Introductie tot EUDRES – 

Europees 

Universiteitsinitiatief 

Saxion bereidt zich voor om vanaf het studiejaar 2023/2024 een volwaardig lid te worden van de 

Europese Universiteitsalliantie EUDRES. Ben je benieuwd wat deze samenwerking inhoudt en hoe dit 

invloed heeft op Saxion en onze studenten? Doe dan mee aan een sessie over EUDRES en word meer 

beter geïnformeerd over deze alliantie.  

 

Henny Oude 

Maatman & Kim 

Venema 

Saxion University of 

Applied Sciences 

 

A2.35 

15:45 - 17:15 

Workshop 

ronde 5 

Victim blaming: Waarom 

vrouwen de schuld 

krijgen van misbruik 

Wereldwijd zijn vrouwen vaak het slachtoffer van mishandeling zoals seksisme en geweld. Wat dit nog 

erger maakt, is dat zij vaak verantwoordelijk worden gehouden voor de mishandeling. Hoe komt dat? In 

deze lezing onderzoeken we de mechanismen achter deze verraderlijke verschijnselen en hoe we ze 

kunnen tegengaan. 

 

Birol Akkus 

Utrecht University  

A3.49 

15:45 - 17:15 

Workshop 

ronde 5 

Stand up training: 

Omstanderinterventie bij 

(seksueel) 

grensoverschrijdend 

gedrag 

Tijdens deze interactieve workshop leer je meer over grensoverschrijdend gedrag en wat jij kan doen om 

op te komen voor een veilige openbare ruimte voor iedereen. En om je uit te spreken als actieve 

omstanders in je omgeving. 

- wat zijn vormen van grensoverschrijdend gedrag? 

- wat zijn de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag  

- wat kun je doen als je grensoverschrijdend gedrag ziet gebeuren? 

- hoe kun je jezelf helpen als grensoverschrijdend gedrag je overkomt? 

 

Alexandra Mulder & 

Yara Hisham 

Ibrahim  

Fairspace 

A3.31 

15:45 - 17:15 

Workshop 

ronde 5 

 

Toekomstige strategiën 

voor universiteiten 

De St. Pölten University of Applied Sciences (Oostenrijk) en het Polytechnic Institute of Setúbal 

(Portugal) EUDRES partners komen samen om deze workshop aan jullie te geven. In deze workshop ligt 

de focus op toekomstige waarnemingsmethoden en hoe deze gebruikt kunnen worden voor (het 

bespreken van) toekomstige mijlpalen van universiteiten of organisaties. 

Katalin Szondy & 

Raquel Barreira 

EUDRES 

A2.47 



 

 

 

 

 

 

15:45 - 17:15 

Workshop 

ronde 5 

 

Alleen voor studenten: 

Saxion studenten & 

EUDRES 

Tijdens deze workshop informeren we jullie over het EUDRES netwerk en bieden we de mogelijkheid om 

jullie verwachtingen over het netwerk te bespreken.  

Milan Wolf 

EUDRES 

A2.35 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 

13:15 – 14:45 Alleen voor 

medewerkers: Leer 

Nanchang kennen! 

Kom naar de workshop met onze partner het Nanchang Institute of Technology, waarin we tijd spenderen 

om NIT beter te leren kennen, en vice versa.  

Justin Schoot 

Saxion University of 

Applied Sciences 

Online via 

Teams, 

uitnodiging 

volgt na 

registratie 

14:00 – 15:00 Canada door de ogen 

van Sheridan college 

quiz  

Kom naar deze quiz georganiseerd door Sheridan college, waarin de mogelijkheden van hoger onderwijs 

besproken en getest worden in een Canadese economie die constant evolueert.  

Stan Kamzol 

Sheridan College 

Online via 

Teams, 

uitnodiging 

volgt na 

registratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ENSCHEDE 

 
MAANDAG 6 FEBRUARI 

Tijd  Programma 

onderdeel 

Omschrijving Door Locatie 

13:15 – 15:00 Saxion vlaggenparade Tijdens de parade kun je je identiteit of een groep waartoe je behoort laten zien door trots een vlag te 

tonen. Of je nu de vlag van je thuisland wilt laten zien, of je lid bent van een studievereniging, een 

fantasy voetbalclub, een schaakclub, of de LGBTQ-vlag wilt hijsen, iedereen is welkom bij de parade! 

 

Justin Schoot Saxion 

Enschede 

hoofdingang 

– Ko 

Wieringa 

 

15:45 – 17:15 Openingsceremonie  Rick Brink is een vastberaden en succesvol persoon die weigert zich door zijn lichamelijke handicap te 

laten tegenhouden. In plaats daarvan erkent hij dat zijn handicap slechts een hulpmiddel is en geen 

belemmering om zijn doel te bereiken. Zijn jeugd en ervaringen hebben hem geleerd dat iedereen zijn 

eigen unieke talenten heeft en dat het aan iedereen is om die te ontdekken en te gebruiken. Hierdoor 

heeft Rick de gemeente Hardenberg kunnen sturen naar de meest toegankelijke gemeente van 

Nederland en is hij minister van Gehandicaptenzaken geworden bij de KRO-NCRV. Verder helpt hij 

hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking op weg naar een succesvolle toekomst. 

 

Verder wordt het evenement geopend door Anka Mulder van het CvB! 

Rick Brink 

Anka Mulder 

Saxion 

Enschede 

centrale hal 

DINSDAG 7 FEBRUARI 

12:00 – 15:30 Oud Hollandse 

spellenmiddag 

 

Koekhappen, sjoelen, klossen lopen… Kom je ook meedoen?  Soutterain 

Edith Stein 

13:15 – 14:45 

Workshops  

ronde 1 

Game: Culturele 

verwarring 

Tijdens dit spel onderzoek je culturele verschillen en je emoties/gedrag wanneer je verschillen tussen 

mensen en culturen tegenkomt. Je leert constructieve manieren te vinden om met die verschillen om te 

gaan en conflicten te vermijden. 

Johannes de Boer 

Saxion University of 

Applied Sciences 

 

Q0.09 

13:15 – 14:45 

Workshops  

ronde 1 

Alleen voor studenten: 

Saxion studenten & 

EUDRES 

Tijdens deze workshop informeren we jullie over het EUDRES netwerk en bieden we de mogelijkheid om 

jullie verwachtingen over het netwerk te bespreken.  

Milan Wolf Q0.18 



 

 

 

 

 

 

13:15 – 14:45 

Workshops  

ronde 1 

De oorlog in Oekraine: 

Vertrekken omdat het 

kan, vertrekken omdat 

het moet 

Katja verteld hoe zij voor haar studies eerder van de Oekraïne naar België en Nederland reisde, en hoe 

zij haar reis naar Nederland vorig jaar gedwongen moest maken. Hoe voelt het om als vluchteling ‘te 

gast’ te zijn in een land? Waar liep zij tegenaan en hoe heeft ze dat opgelost? Hoe hield zij zich in deze 

moeilijke situatie staande en wat kunnen we daarvan leren? 

Katja Bassova 

Projectmanager 

International, Oost 

NL, interpreter, 

volunteer, column 

writer 

 

Q0.10 

13:15 – 14:45 

Workshops  

ronde 1 

Game: Wat weet jij over 

de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen? 

Leer via deze interactieve game de feiten over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 

Naties, ook bekend als de SDG's of de Werelddoelen. 

Stel je een wereld voor zonder armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. In 2015 stelden 

193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 doelen vast - gebaseerd op enquêtes onder 8 miljoen 

echte mensen - om deze wereld tegen 2030 te garanderen. Voor iedereen! Speel dit spel en ontdek de 

feiten over deze 17 doelen! 

 

Harriët van Asperen 

Van Asperen 

advies 

Q1.09 

13:15 – 15:00 Internationale 

samenwerking in 

onderwijs & onderzoek: 

25 jaar samenwerking in 

Vietnam - Inloopsessie 

Ontdek je mogelijkheden in Vietnam tijdens ons “25 jaar ervaring Vietnam” inloopsessie. Ga in gesprek 

met onze ervaringsdeskundigen en leer over 25 jaar succesvolle samenwerking tussen Saxion en 

Vietnam, waarin we onder andere stageplaatsen, gezamenlijke studieprogramma’s, internationale 

conferenties en meer hebben verzorgd. Deel je ervaringen, verbreed je netwerk en verken je 

studiekansen bij onze Vietnamese partnerinstelling. 

 

Ngoc Ngo 

Saxion University of 

Applied Sciences 

 

Harry Banink 

Theater 

15:45 – 17:15 

Workshops 

ronde 2 

Game: Culturele 

verwarring 

Tijdens dit spel onderzoek je culturele verschillen en je emoties/gedrag wanneer je verschillen tussen 

mensen en culturen tegenkomt. Je leert constructieve manieren te vinden om met die verschillen om te 

gaan en conflicten te vermijden. 

 

Johannes de Boer 

Saxion University of 

Applied Sciences 

Q0.09 

15:45 – 17:15 

Workshops 

ronde 2 

De oorlog in Oekraine: 

Vertrekken omdat het 

kan, vertrekken omdat 

het moet 

Katja verteld hoe zij voor haar studies eerder van de Oekraïne naar België en Nederland reisde, en hoe 

zij haar reis naar Nederland vorig jaar gedwongen moest maken. Hoe voelt het om als vluchteling ‘te 

gast’ te zijn in een land? Waar liep zij tegenaan en hoe heeft ze dat opgelost? Hoe hield zij zich in deze 

moeilijke situatie staande en wat kunnen we daarvan leren? 

Katja Bassova - 

Projectmanager 

International, Oost 

NL, interpreter, 

volunteer, column 

writer 

 

Q0.10 



 

 

 

 

 

 

15:45 – 17:15 

Workshops 

ronde 2 

Is mijn kader ook jouw 

kader? 

Je (culturele) achtergrond bepaalt voor een groot deel welke normen en waarden je hebt, hoe je naar de 

wereld kijkt en hoe je handelt. Verschil in cultuur of perspectief kan tot misverstanden en onbegrip leiden. 

Na afloop van deze workshop ben je meer bewust van je eigen normen, waarden en vooroordelen. 

 

Lizette van Hecke 

Saxion University of 

Applied Sciences 

Q0.18 

15:45 – 17:15 

Workshops 

ronde 2 

Alleen voor 

medewerkers/partners: 

Introductie tot EUDRES – 

Europees 

Universiteitsinitiatief 

 

Saxion bereidt zich voor om vanaf het studiejaar 2023/2024 een volwaardig lid te worden van de 

Europese Universiteitsalliantie EUDRES. Ben je benieuwd wat deze samenwerking inhoudt en hoe dit 

invloed heeft op Saxion en onze studenten? Doe dan mee aan een sessie over EUDRES en word meer 

beter geïnformeerd over deze alliantie.  

Henny Oude 

Maatman & Kim 

Venema 

Saxion University of 

Applied Sciences 

Q1.09 

15:00 – 17:15 Internationale 

samenwerking in 

onderwijs & onderzoek: 

25 jaar samenwerking in 

Vietnam - Seminar 

Ontdek je mogelijkheden in Vietnam tijdens de “25 jaar ervaring Vietnam” seminar. Ga in gesprek met 

onze ervaringsdeskundigen en leer over 25 jaar succesvolle samenwerking tussen Saxion en Vietnam, 

waarin we onder andere stageplaatsen, gezamenlijke studieprogramma’s, internationale conferenties en 

meer hebben verzorgd. Deel je ervaringen, verbreed je netwerk en verken je studiekansen bij onze 

Vietnamese partnerinstelling. 

 

Ngoc Ngo 

Saxion University of 

Applied Sciences 

Harry Banink 

Theater 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 

12:00 – 15:30  

 

Here or There Exchange 

Fair 

 

Informatie over stage / studeren in het buitenland en andere studentgerelateerde onderwerpen!  Saxion 

Enschede 

Centrale hal 

– Ko 

Wieringa 

 

13:15 – 14:45 

Workshops 

ronde 3 

Green office: Maak van 

deze wereld een betere 

plek 

We horen dit veel, maar wat betekent het? Tijdens deze Green Office workshop zul je: 

- Leren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen, zowel in je 

persoonlijke als professionele leven. 

- Leren waarom Saxion deze doelen nastreeft 

- Hoe je Saxion kunt helpen haar impact op deze mooie doelen te vergroten. 

- Leer dat het eigenlijk FUN is om een positieve impact te hebben op de doelen 

- Ontdek dat samenwerken je impact vergroot 

Dus laten we samenwerken en deze wereld vrolijker, gelukkiger, gezonder, veiliger en beter maken! 

 

Sterre Wevers & 

Daria Grekova 

Saxion University of 

Applied Sciences 

Q0.09 



 

 

 

 

 

 

13:15 – 14:45 

Workshops 

ronde 3 

Stand Up training: 

Omstanderinterventie bij 

(seksueel) 

grensoverschrijdend 

gedrag 

Tijdens deze interactieve workshop leer je meer over grensoverschrijdend gedrag en wat jij kan doen om 

op te komen voor een veilige openbare ruimte voor iedereen. En om je uit te spreken als actieve 

omstanders in je omgeving. 

- wat zijn vormen van grensoverschrijdend gedrag? 

- wat zijn de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag  

- wat kun je doen als je grensoverschrijdend gedrag ziet gebeuren? 

- hoe kun je jezelf helpen als grensoverschrijdend gedrag je overkomt? 

 

Alexandra Mulder & 

Yara Hisham 

Ibrahim  

Fairspace 

Q0.10 

13:15 – 14:45 

Workshops 

ronde 3 

Saxion uit de Kunst! 

(kunstwandeling) 

Je beseft het misschien niet, maar binnen Saxion vind je vele kunstwerken. Zonder dat je het doorhebt, 

kom je er dagelijkst heel wat tegen. Achter veel van deze werken zitten mooie, interessante of 

ontroerende verhalen. Wil jij hier meer over weten? Loop dan mee met de kunstwandeling en ontdek 

deze ‘verborgen’ kunstschatten van Saxion! 

 

Ruben Sinkeldam 

Saxion University of 

Applied Sciences 

Saxion 

Enschede 

Hoofdingang 

– Ko 

Wieringa 

DONDERDAG 9 FEBRUARI 

13:15 – 14:45 

Workshops 

ronde 4 

Game: Waar trek jij de 

grens? 

Wat zou je doen als je een man over straat ziet lopen in een rok? Of twee vrouwen hand in hand ziet 

lopen over straat? Iedereen heeft vooroordelen. Wil je over die van jou nadenken of ben je benieuwd hoe 

anderen hierover denken? Doe dan mee met het spel Over de streep! 

 

Studievereniging 

SAMM 

Q0.09 

13:15 – 14:45 

Workshops 

ronde 4 

Game: CATCH! Zal jij 

worden buitengesloten? 

Tijdens het spel CATCH! ervaar je hoe het voelt om buitengesloten te worden. Hoewel sommige vormen 

van buitensluiting in eerste instantie triviaal lijken, doet elke vorm van buitensluiting pijn. In CATCH! leren 

deelnemers situaties van buitensluiting te 

herkennen en bespreken ze hoe zij omgaan met de onderwerpen buitensluiting en inclusie. 

 

Voor de sessie is het belangrijk dat jij je eigen tablet/laptop en koptelefoon meeneemt! 

 

Jamila 

Critical Mass 

Q0.18 

15:45 – 17:15 

Workshops 

ronde 5 

Gedijen in een diverse 

wereld met intercultureel 

bewustzijn 

In onze geglobaliseerde en Engelstalige wereld denken mensen vaak dat eigenschappen gebaseerd op 

iemands cultuur tot het verleden behoren. 

We hebben allemaal een unieke persoonlijkheid, maar draagt onze culturele achtergrond bij aan de 

manier waarop we de wereld zien? Heeft het ook invloed op de manier waarop we ons daarin gedragen? 

In deze workshop verkennen we die vraag door niet alleen veel te leren over de grappige en uitdagende 

aspecten van het leven tussen twee culturen, maar ook veel over onszelf te leren. 

 

Artur Jarosiewicz 

Saxion University of 

Applied Sciences 

Q0.09 



 

 

 

 

 

 

15:45 – 17:15 

Workshops 

ronde 5 

Wat is ‘the Flying 

Dutchman’ - het is een 

mysterie - kom en ontdek 

de ware identiteit van dit 

en nog veel meer 

Nederlandse mysteries. 

 

Culturele verschillen zien we niet alleen met culturen van buiten Europa. Ook binnen Europa zijn er 

enorme verschillen! Wat gebeurd er als een Engelsman naar Nederland komt? En de Nederlandse 

directheid voor het eerst ervaart? Tijdens deze lezing kom je er alles over te weten! 

John Cornelius  

Saxion University of 

Applied Sciences 

 

Q0.10 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 

13:15 – 14:45 Alleen voor 

medewerkers: Leer 

Nanchang kennen! 

Kom naar de workshop met onze partner het Nanchang Institute of Technology, waarin we tijd 

spenderen om NIT beter te leren kennen, en vice versa.  

Justin Schoot Online via 

Teams, 

uitnodiging 

volgt na 

registratie 

14:00 – 15:00 Canada door de ogen 

van Sheridan college -

quiz  

Kom naar deze quiz georganiseerd door Sheridan college, waarin de mogelijkheden van hoger onderwijs 

besproken en getest worden in een Canadese economie die constant evolueert.  

Stan Kamzol Online via 

Teams, 

uitnodiging 

volgt na 

registratie 

 


