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Voorwoord

De Top Talent Programma’s van 
Saxion zijn bedoeld voor gemotiveerde 
studenten die een extra uitdaging 
aankunnen naast hun studie. Honours 
programma’s zijn verbredend en laten 
studenten zich ontwikkelen tot reflective 
professionals en bruggenbouwers 
tussen domeinen. Excellentietrajecten 
bieden studenten een inhoudelijke 
verdieping als gespecialiseerde 
professionals, die kunnen bijdragen  
aan innovaties op brancheniveau. 

 ‘Aan de programma’s namen 
in dit studiejaar in totaal 
397 studenten deel.’

De Top Talent programma’s zijn van belang voor studenten die 
zich meer willen ontwikkelen dan in hun reguliere opleiding 
mogelijk is. Daarnaast vormen zij een proeftuin om nieuw 
onderwijs uit te proberen, dat stap voor stap zijn weg vindt 
naar de reguliere opleidingen.

Saxion bood in 2019-2020 veertien Top Talent Programma’s 
aan, 9 Honours programma’s en 5 Excellentietrajecten. 
Aan de Top Talent Programma’s namen in dit studiejaar in 
totaal 397 studenten deel. 76 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?
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 ‘Studeren is meer dan 
kennis en vaardigheden 
opdoen alleen.’

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.

Het Top Talent programmateam organiseerde in 2020 een champagne ontbijt voor alle 
afstudeerders. Normaliter vindt deze bijeenkomst plaats in de centrale hal, maar nu was er, 
ten gevolge van de corona maatregelen, sprake van een online variant.

In deze 7e editie van het Top Talent jaarboek staan alle 
Top Talenten vermeld die in 2020 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, Janco Bonnink
Daniek van der Zande, Marijke Verwijs, Renée Brunink en 
Raymond ter Woord

Top Talent Programmateam
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Top Talent Awards

De jury bestaat voor de medewerker award uit studenten en voor 
de studenten award uit medewerkers. Dit jaar hebben docent 
Aldo van Duivenboden en student Kris Holkenborg de awards 
gekregen.

Kris Holkenborg
Kris is een uitzonderlijke student, die geëngageerd en met 
overtuiging niet-gangbare keuzes maakt. Hij heeft een sterke 
focus ontwikkeld op coaching. Dat doet hij onbevangen, vanuit 
een brede oriëntatie en met diepgang. Kris neemt graag het 
podium. Als hij zijn presentatorjasje aantrekt kun je niet om hem 
heen en weet hij de spotlights op zich gericht. Dat bleek onder 
meer tijdens het 10 jaar jubileum van Saxion Top Talent.

Kris heeft zijn studie Hotel Management cum laude afgesloten. 
Daarnaast volgde hij het Honours Programma Natural 
Leadership. Voor het Saxion Top Talent programma en het 
Comenius deelproject Voorbij Vakmanschap heeft Kris een 
student-assistentschap vervult. Hij is een gelijkwaardig partner 
voor docenten en andere professionals in dialoog, in ontwerp 
en in uitvoering van innovatie. Kris is een verbinder die snel zijn 
eigen netwerk opbouwt. Hij is nooit bang om zich te mengen 
in discussies en wordt daarin gewaardeerd om zijn scherp-
analytische observaties. Ook is hij behendig met taal, schrijft  
hij snel en formuleert hij ook in dialoog scherp en zorgvuldig.

Hij denkt, creëert en levert. Zo heeft hij voor het HP Natural 
Leadership een systeem ontwikkeld waarmee studenten in 
het buitenland contact kunnen houden. Het advies uit zijn 
afstudeerproject omtrent student coaching wordt door de 
academie benut voor het onderwijs. Hij heeft een blog en  
een website voor zijn eigen coaching bedrijf.

aw
ar

ds

Elk jaar reiken we de Saxion Top Talent 
Awards uit aan een student en een 
medewerker, die zich door hun inzet 
binnen hun programma én de Saxion 
Top Talent community positief hebben 
onderscheiden. 

 ‘Kris is een verbinder die snel zijn 
eigen netwerk opbouwt.’
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Top Talent Awards

Aldo van Duivenboden
Aldo verdient de Top Talent medewerker Award vanwege zijn 
energie om het onderwijs van de toekomst te ontwikkelen 
gebaseerd op de Saxion Honours Approach. Daarin toont hij 
eigenaarschap door trainingen en experimenten te ontwikkelen die 
studenten en docenten helpen onderwijs te ervaren en te maken 
waarin de ontwikkeling van de studenten centraal staat en niet 
het systeem. Hij denkt, creëert én doet het gewoon. Aldo is niet 
bang om aan te pakken en uit te proberen. En dat doet hij altijd 
in verbinding met anderen. Hij wordt door studenten en collega’s 
gezien als een inspirerend persoon, hij helpt studenten het beste 
uit zichzelf te halen en daagt studenten actief daartoe uit.

Hij neemt het voortouw om opnieuw te kijken naar het 
onderwijssysteem dat we hebben opgebouwd, om met nieuwe 
ideeën en toepassingen onderwijs in te richten waarin meer 
ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten 
en maatschappelijk relevante thema’s. Zijn ultieme doel is 
onderwijs waarin studenten uit zichzelf gaan leren en zich zelf 
willen ontwikkelen (en niet omdat een ander, het systeem of de 
aankomende toets dat vraagt).

Zijn benadering is daarbij breed: ontwikkeling van Top Talent  
en van het reguliere onderwijs gaan bij hem hand in hand.  
Aldo draagt het Saxion Top Talent gedachtengoed breed uit  
en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de profilering  
en disseminatie van Top Talent binnen Saxion.

Aldo helpt studenten het beste uit 
zichzelf te halen.’
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Het is moeilijk te geloven, maar het einde van mijn studententijd op 
het Saxion is nabij. Het was een periode waar vol ervaring, vreugde en 
plezier. Als ik terug denk aan het studeren van chemie en het volgen van 
het HP Natural Leadership dan kan ik alleen maar trots zijn op wie ik 
ben geworden. In de jaren dat ik bij PKP zat, ben ik tegengekomen wie 
ik echt ben en heb ik een hechte groep ontmoet die ik als familie kon 
beschouwen. Voor een HP dat zich focust op persoonlijke ontwikkeling 
en projectmanagement is Natural Leadership/project kompassie voor mij 
meer dan alleen dat.

In het eerste jaar van programma was veel voor mij nieuw en leerde ik 
projectmanagement en persoonlijke ontwikkeling. Vaak kregen we dan 
ook opdrachten die net buiten mijn comfort zone waren. Ik raakte vaak 
nerveus, vond het moeilijk om te presenteren, te pitchen of mezelf te uiten 
voor grote groepen. Maar na al die jaartjes bij het programma leerde ik 
mezelf kennen, waar mijn normen en waarden liggen, wat ik echt leuk vind 
en wat mijn passies zijn. Ik sta nu sterker in mijn schoenen, ben niet meer 
bang om te falen en zie elke begin van een project als een uitdaging. Het 
belangrijkste wat ik dan ook geleerd heb bij PKP is om te leven vanuit je 

Aron Uneputty
Chemie

 ‘Want als je leeft vanuit je hart, 
zal geen enkele stap die je zet  
ooit fout zijn.’

E-mail: aron.uneputty@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: -

A
ro

n

Top Talent programma: 

Natural Leadership 

01

hart. Want als je leeft vanuit je hart, zal geen enkele stap die je zet ooit fout zijn. 
Ik beschouw alles wat ik in het programma geleerd heb als kostbare ervaringen. 
Ervaringen waarmee ik mijzelf heb kunnen ontwikkelen op een persoonlijk en 
professioneel vlak. Ik wil dan ook al mijn mede PKP’ers, de young professionals en 
professionals bedanken voor de leuke bijeenkomsten en de wijze lessen. Zonder jullie 
zou ik nooit zijn wie ik nu ben.
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02

Drie jaar geleden mocht ik samen met vijf andere studenten starten aan 
een heel mooi avontuur, dat uiteindelijk het begin was van een enorme 
persoonlijke ontwikkeling. Zelf had ik eigenlijk niet het gevoel dat een 
Honours Programma echt iets voor mij was, maar door het vertrouwen 
van mensen om mij heen, heb ik toch de moed gevonden om buiten mijn 
comfortzone te treden en deze uitdaging aan te gaan. Als eerste jaargang 
van het Honours Programma Changing Leadership begonnen we met 
veel enthousiasme en motivatie aan deze reis. Na drie jaar kijk ik terug op 
mooie momenten waarin ik ontzettend veel heb gelachen, veel heb geleerd 
en mezelf beter heb leren kennen. 

Ons HP staat in het teken van veranderkunde en leiderschap. Twee 
dingen die zeker in mijn studie erg belangrijk zijn. Door zelf de 
verantwoordelijkheid te krijgen om sessies te regelen en met gastsprekers 
te sparren over de invulling van een sessie, heb ik mezelf echt leren 
kennen. Het ging niet altijd meteen goed en er waren veel obstakels. Dat 
heeft mij echter niet tegengehouden om door te gaan en het nogmaals te 
proberen. In ons HP mogen we fouten maken en zien we fouten als iets 
waar we juist van kunnen leren. Door de vele ontwikkelgesprekken met 

Aure Miltenburg
Human Resource Management

Top Talent programma: 

Changing Leadership 

E-mail: aure.miltenburg@outlook.com
Titel afstudeerscriptie: Aantrekkelijk werkgeverschap

A
ur

e

een kritische vriend, coachingsgesprekken en 360 graden feedback momenten, leerde 
ik mijn sterke en zwakke punten kennen en hoe ik mezelf kon verbeteren. Ik werd 
zelfverzekerder en kreeg meer vertrouwen in mezelf. 

Naast dat ik veel nieuwe kennis op heb gedaan, mezelf heb leren kennen en mezelf 
persoonlijk heb ontwikkeld, heb ik ook een geweldig leuke tijd gehad. Ik heb super veel 
gelachen, herinneringen opgebouwd en het belangrijkste van allemaal; 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 met enorm veel plezier elke 
donderdag naar het Honours Programma en ik ga dit dan ook enorm missen. Ik wil 
graag al mijn kritische vrienden van de Honours Programma’s Changing Leadership en 
Innovation & Business Creation bedanken voor deze prachtige drie jaar. Zonder jullie 
had ik nu niet gestaan waar ik nu sta. 

 ‘Ik heb super veel gelachen, 
herinneringen opgebouwd en het 
belangrijkste van allemaal; vrienden 
voor het leven gemaakt.’
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Ik herinner mijn deelname aan de intakesessie in 2017 voor Export Expertise 
nog goed. Het was bijna zomervakantie en daarmee ook het einde van mijn 
eerste jaar Commerciële Economie. Ik was binnen deze intake een van de 
weinige studenten die een Nederlandstalige studie volgde. De intake was, 
net als het volledige excellentietraject, in het Engels. 

Maar toen ontdekte ik dat ik het gesprek niet goed kon volgen omdat het 
taalniveau van mijn (veelal internationale) medestudenten vele malen 
hoger lag dan dat van mij. Drie jaar later kan ik trots zeggen dat het mij 
prima lukt om mee te komen met deze gesprekken en ik ook op mijn 
stageplek gebruik maak van deze vaardigheid! 

Grip op het Engels was slechts één van de dingen die Export Expertise 
mij bracht. Door mijn deelname aan Export Expertise leerde ik mezelf 
beter kennen. Discipline, andere culturen, communicatie, persoonlijke 
ontwikkeling, zelf actie ondernemen, export en internationale handel. 
Zelf duurzame tassen importeren vanuit Turkije, een website maken, 
bedrijfsbezoeken, beursbezoeken, netwerken en verdiepende stage-
opdrachten. Zomaar wat dingen die mij de afgelopen 3 jaren bezig hielden.

Bianca ten Pierik
Commerciële Economie

E-mail: biancatenpierik@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  “Blijven plakken bij Zolemba’s klanten voor bedrukte  etiketten”

03
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Top Talent programma: 

Export Expertise

In september 2018 stapte ik in het vliegtuig naar Zweden om er vervolgens een half 
jaar te blijven voor mijn minor. Ook in het koude noorden ging Export Expertise 
gewoon door. Mijn groepsgenoten van Export Expertise verbleven op dat moment van 
Canada tot aan Thailand en alles daar tussenin. Nachtelijke groepsmeetings over ons 
project: ook deze dingen hoorden bij het excellentietraject. 

Ik kijk met plezier terug op de jaren die ik op Saxion heb doorgebracht, zowel mijn 
bachelor als het excellentietraject. Op naar de volgende uitdaging: een master 
Business Administration aan de Universiteit Twente. En daarna? Dat is voor mij nog 
onbekend. Is het voor u al wel bekend? 

 ‘Zomaar wat dingen die mij de 
afgelopen 3 jaren bezig hielden.’
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The past four years have been shaped by many challenges, victories, ups 
and downs. I have come to learn more about myself, my strengths and my 
weaknesses. Most of all, I am very grateful for the opportunity that I have 
been given to further educate myself through both my regular studies, and 
the two HP’s that I was a part of. These programmes could not have been 
more diverse and they showed me how far I can go with my own abilities. 
I can only recommend joining a HP to all the new students to take on the 
challenge and to be open minded throughout the process. At first, it might 
not be what you expect, but in the end, it will be a rewarding journey. 

‘Change is what we need, and change is what we strive for. All the big 
authors and all the big leaders tell us to change. To change ourselves, each 
other and the world we live in. Everything seems right and everything 
seems wrong. We live on the edge and we live in self-isolation. We want to 
be seen, but we don’t. The world tells us to be someone else, but who are 
we really? And why are we the way we are? For hundreds of years we have 
been educated in similar ways. The system has been reformed and women 
have been allowed to study, as well as minorities. Nowadays one might 
think that everybody has the same chances to get educated and to learn. 

Coline Junghans
International Business & Languages

Top Talent programma: 

Conscious Business Challenge & Export Expertise

E-mail: c.junghans21@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  The Creation and Implementation of a new Spare Part 

Pricing Strategy for the German market

C
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I raise up my voice—not so I can shout, but so 
that those without a voice can be heard.’
Malala Yousafzai

04

However, we still live in a day and age where education is a luxury.’ – Excerpt from my 
final HP project ‘The Education Dilemma’
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wilde, was lang de vraag. Door verschillende projecten te hebben gedaan, kwam 
ik ervoor mezelf steeds beter achter wat ik leuk vind en welke stappen ik na mijn 
opleiding wil gaan zetten. Zo heb ik door verschillende ervaringen, zoals stages en 
projecten, ontdekt waar mijn interesses liggen. Ik ben erachter gekomen dat ik veel 
energie krijg van het vak marketing, aangezien ik mijn creatieve denkvermogen hier 
goed voor kan inzetten. Mede door het Honours Programma weet ik nu beter wat ik wil 
en start ik na mijn opleiding met de master Communication Science aan Universiteit 
Twente.

Ik ben dankbaar voor wat het Honours Programma mij heeft geboden. Het was een 
mooie en leerzame tijd, waarin ik veel heb geleerd en ik zal de bovenstaande quote 
altijd onthouden. Ik sta altijd open voor nieuwe avonturen om nog meer te kunnen 
leren. Denkt u een avontuur voor mij te hebben? Dan kom ik graag met u in contact!

Vier jaar geleden startte ik vol enthousiasme met de opleiding 
Hotelmanagement bij Saxion. Tegelijkertijd dat ik dit schrijf, besef ik hoe 
snel deze tijd is gegaan. Tijdens mijn eerste jaar was ik op zoek naar een 
extra uitdaging en ik wilde mezelf graag beter leren kennen. Met het 
volgen van het Honours Programma Natural Leaderschip, bij ons ook wel 
beter bekend als ProjectKompassie, had ik die uitdaging zeker gevonden. 
Bij ProjectKompassie staat het vinden van je passie door projecten te doen 
centraal. Deze mix van persoonlijke ontwikkeling en projectmanagement 
heeft er bij mij voor gezorgd dat ik veel over zowel mezelf als over het doen 
van projecten heb geleerd. ProjectKompassie gaf mij telkens dat extra 
zetje dat ik nodig had om mezelf persoonlijk meer te ontwikkelen. Het 
Honours Programma heeft mij laten zien dat door nieuwe uitdagingen aan 
te gaan, je het meest kan leren. Zo heeft mijn buitenlandstage, mede door 
ProjectKompassie, een extra boost aan mijn persoonlijke ontwikkeling 
gegeven. 

Lange tijd stond bij de tijd na afronding van mijn opleiding een groot 
vraagteken. Ik wist goed wat ik niet wilde gaan doen maar wat ik wel 

Daniek Snip
Hotel Management

E-mail: danieksnip@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Gastvrijheid, de sleutel naar succes? Een onderzoek naar de 

manier waarop Jaarbeurs Utrecht de gastvrijheidsbeleving 
van externe horecaleveranciers kan verbeteren.

D
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k

Top Talent programma: 

Natural Leadership 
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 ‘And then I realized 
that adventures 
are the best way 
to learn.’
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Since I am a goal-oriented person, I try to support myself by reminding me 
of these rules much as possible. It is important to follow your intuition, 
only you know what is right for you, not your parents, not your teachers, 
not your friends, only you will feel what is the right thing in the moment. 
You should not break the law, but in some cases, you must do something 
which is against social norms, this outside the box behaviour can bring you 
in a position far ahead. Many people struggling with the fear of failure, 
however failure is a crucial step, because only then you learn and you can 
adapt, therefore fail as fast as possible. For every solution there will be an 
argument why it can not be done, listen to the criticism if it is constructive, 
but as mentioned in the first point, follow your intuition. Once you have 
decided what you want to do give 110% to achieve it! Lastly, it is important 
to give something back to the community, family or just people who have 
supported you, therefore I have joined this specific honours program. 
I have learned so many ways of how we can contribute to the society and 
being a change agent, so I am confident to make changes happen in the 
future.

Dmitrij Geier
International Human Resource 
 Management

Top Talent programma:

Society in Transition

E-mail: Dmitrij.geier.australia@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: Innovation enhancement in a Japanese context

D
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Lifes 6 rules of success:
1. Trust yourself 
2. Break the rules
3. Don’t be afraid to fail 
4. Ignore the naysayers
5. Work like hell 
6. Give something back
- Arnold Schwarzenegger



Top Talent Jaarboek 2020 Top Talent Jaarboek 20202 6 2 7

De plek om mezelf uit te dagen, de plek die mij uit de wekelijkse sleur van 
reguliere school en werk haalde en de plek waar ik heel veel heb genoten 
en gelachen. De vrijheid en de diversiteit aan projecten zorgde voor 
diepgang en creativiteit. Reflectie en de kritische houding die hier bij komt 
kijken, zal ik nog veel gaan tegenkomen, zal later blijken. 

Tijdens deze 3 jaar durende HP reis ben ik beland in het bos in Buurse, in 
het ziekenhuis, filosoof Zizek in Nijmegen, Vluchtelingencrisis naspelend 
in Brussel, Wie is de Mol spelend in Berlijn and last but not least New York. 
En dan ben ik vast nog een boel vergeten! I enjoyed it.

Emircan Temel
Sociaal Juridische Dienstverlening

E-mail: Temelemircan@outlook.com
Titel afstudeerscriptie: Dwangsommen en asielzoekers, hoe zit dat?
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Top Talent programma:

Health Care & Social Work 
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 ‘En dan ben ik vast nog een boel 
vergeten! I enjoyed it.’
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Combining personal interest with your professional education. Learning 
what you want to learn, studying what you want to study is what the 
excellence program has been all about for me. 

In the first year of my studies Fashion & Textile Technologies I attended 
a presentation of SaXcell – a regenerated cellulose fibre. They found a 
way to recycle cotton textile waste 100%. Given my extreme interest in 
sustainability I immediately contacted them and decided to do research 
with this new innovative material for my excellence program. During the 
research I thought about where this material could make the biggest 
impact. If you look around you, what item made of cotton do most people 
wear? 

There I found the answer; Jeans. The average person owns 6 jeans! 
Attending a lecture of Bert van Son at Saxion, I saw the perfect match. Van 
Son is the owner of MUD Jeans, a sustainable Dutch jeans company. That 
was of course the company for my first internship. Discovering the world of 
denim, I became hyped over making this product more sustainable. 

Eske Hurenkamp
Fashion & Textile Technologies

Top Talent programma:

Creative Technology  Research 

E-mail: ehurenkamp@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: The Future of Denim: Will It Be Blue? 

Es
ke

Now in the last year of my life as a student a beautiful cooperation has been set 
up between Saxion & MUD Jeans, where the aim is to create the first 100% post-
consumer recycled jeans. The road to 100. My thesis focusses on the first steps of 
the production of a jean; the production of the yarns. Dare to follow your heart and 
to never stop exploring the world. It is so easy to get stuck in the everyday life, but 
the excellence program has allowed me to listen to my curiosity and to discover how 
collaborating with different parties (research & industry) can lead to a wider, fuller 
and richer perspective. 

 ‘When was the 
last time, you did 
something for the 
first time? ’
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Naast de bijeenkomsten die verzorgd worden door de studenten is er ook ruimte voor 
een individuele of gezamenlijke opdracht. Ik kan het zelf nog niet geloven, maar door 
het honours ben ik in de rietvelden in de Weerribben-Wieden beland om onderzoek 
te doen naar het toekomstperspectief van de riettelers. Het jaar daarop belandde ik 
bij de koffieclub in Oldenzaal om na te gaan hoe men maatschappelijk betrokken kan 
raken. Twee totaal verschillende onderwerpen buiten mijn eigen studie om. Dat maakt 
het honours echt bijzonder! Alles is mogelijk en niemand kijkt er raar van op! 

Het Honours Programma zie ik als een soort speeltuin waar (bijna) niks tussen de 
kaders uitgevoerd hoeft te worden. Hierin bestaat geen goed of fout. Door vanuit 
verschillende disciplines naar een onderwerp te kijken leerden we meer van elkaar dan 
op voorhand gedacht. Door met niet veel verwachtingen een bijeenkomst binnen te 
stappen zorgde dat bij mij voor de meest inspirerende gedachtes. 

Bedankt HP Changing Cities. Dit had ik niet willen missen, het was een zeer bijzondere 
ervaring!

Het Honours Programma ‘Changing Cities; People, Places and Choices’…

De afgelopen drie honoursjaren zijn voorbij gevlogen! Maar wat ben ik blij 
dat ik deze kans met beide handen gegrepen heb, ondanks de twijfels in 
het begin. Het propedeuse jaar ging mij goed af, maar om dan vanaf het 
twee studiejaar een programma te volgen naast de studie? Is dat iets voor 
mij? Ergens triggerde het mij toch! 

Terugkijkend kan ik zeggen dat ik enorm veel heb geleerd van dit avontuur. 
Het honours-onderwijs heeft mij de mogelijkheid geboden om met andere 
interessante onderwerpen, in relatie tot de stad, in aanraking te komen 
buiten het reguliere onderwijs om (Integrale Veiligheidskunde). Door 
de sterke community en openheid werd er een hele fijne informele sfeer 
gecreëerd, waarin respect, vertrouwen en veiligheid de kernwoorden zijn. 
Het honours-onderwijs zorgt voor veel vrijheid, waardoor iedere student 
zijn/haar eigen leerreis mag uitstippelen. Tevens komt dit ook terug in de 
bijeenkomsten, waardoor de student die ‘in the lead’ is met veel energie en 
passie de bijeenkomst leidt en de anderen daarin meeneemt. 

Etienne Mulder
Integrale Veiligheidskunde 

E-mail: etienne.mulder@planet.nl 
Titel afstudeerscriptie:  Mediaframes over veiligheid. Framing van (social)media-

berichtgeving in relatie tot het veiligheidsgevoel in de wijk 
Geuzenveld-Slotermeer 
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Top Talent programma:

Changing Cities: People, Places & Choices 

09
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Dan is het zover en dan mag je een stukje tekst op papier zetten voor het 
honours programma dat je hebt gevolgd. Een kans die je krijgt om jezelf 
te positioneren voor het mogelijke beroepenveld. Drie jaar aan ervaring 
naast je huidige studie waarin je hebt mogen verdiepen in jezelf en andere 
interessante thema’s binnen het HP. Alleen bedenk ik mij dat ik over een 
paar jaar niet enkel wil terugkijken naar hetgeen wat ik heb geleerd, maar 
eerder wat ik heb gedaan. Ik ben van mening dat het terugdenken aan de 
dingen die je hebt gedaan je sterker terugbrengen naar (leer)momenten 
dan enkel benoemen wat je als uitkomst hebt geleerd. Mooi hoe foto’s, 
geur en muziek die herinneringen kunnen versterken, want meteen 
ontpoppen de herinneringen in je hoofd. Vier jaar studie dat zijn onwijs 
veel herinneren, en gelukkig maar! Bijvoorbeeld de eerste spannende 
kennismaking met Deventer, Saxion en de opleiding, die mij terug 
laat denken aan het ontmoeten van “vreemde” mensen die later mijn 
vrienden blijken te zijn. Of de werkdruk waarin het doorspitten en leren 
van gigantisch dikke boeken van een beginnend hbo’er wordt verwacht. 
Natuurlijk ook de onwijs gezellige studiereizen die we als studenten 
hebben gemaakt en het organiseren van Kunst & Cultuur Events of het 
Integraal FM Semester die met ups en downs is behaald. Ik merkte in 

Jeroen IJsselstein
Facility Management

Top Talent programma: 

Natural Leadership 

E-mail: JeroenIJsselstein@outlook.com
Titel afstudeerscriptie: Motiveren van duurzaam gedrag op de werkvloer
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het begin al wel snel dat de uitkomst van studeren niet alleen maar het opnemen 
van kennis moet zijn, maar ook de wijze van kennisoverdracht die je daadwerkelijk 
in je herinneringen bij blijven. PKP, ook wel Natural Leadership, genoemd, was 
hiervoor de perfecte match. De enorm gezellige PKP-dagen en PKP-borrels maakten 
het mogelijk om kennis op te doen over jezelf, anderen en projectmanagement 
etc. in en op de meest te gekke vormen en locaties. Bijvoorbeeld het ervaren van 
roofvogels op je arm, samenwerken in escape rooms en in het spelen van Archery 
Tag, opdrachten uitvoeren aan de hand DISC-test of gewoon simpelweg netwerken 
in de kroeg. Dit zijn bijzondere activiteiten die naast de informele werkvormen zorgen 
voor kennisoverdracht. Het belangrijke is dat hierbinnen geen hoge prestatiedruk 
geldt, maar intrinsieke motivatie om ermee aan de slag te gaan. Als ik toch iets 
moet benoemen van wat ik dan geleerd heb, is dat mensen optimaal functioneren 
in een omgeving die aan de hand van dit soort actieve en informele werkvormen de 
intrinsieke motivatie verhogen en de prestatiedruk reduceren. Ik hoop dat ik ooit een 
toekomstige werkgever vindt die bijdraagt aan het creëren van gave herinneringen en 
door middel van actieve werkvormen kennis overdraagt en verbondenheid creëert.

 ‘The best thing 
about memories 
is making them!’
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De afgelopen 3 jaar heb ik onwijs genoten van het honours programma 
Youth Education and Society. Het was een ware (leer)reis. Het was een 
hechte groep waarbij inspireren, nieuwsgierigheid en plezier centraal 
stonden. Bedankt allemaal! 

Jet Gerritsen
Toegepaste Psychologie

E-mail: Jet_Gerritsen@hotmail.com 
Titel afstudeerscriptie:  De ontwikkeling van CER; een observatievragenlijst over 

contact en relaties in een groepssetting.

Je
t

Top Talent programma: 

Youth, Education and Society - Ik groei -
Ik droom, ik verlang

breng hiermee veel in gang
het geeft me focus

ik weet waar ik voor kies
geef mijn leven zin precies

Ik luister, ik voel
beweeg richting mijn doel

het is mijn geloof
ik weet waar ik voor ga

voluit mijn passie achterna
Ik leer, ik groei

versterk waar ik van bloei
het geeft me kracht

ik besef waar ik van geniet
veel moois in het verschiet

Ik ontdek, ik kan
intensiveer mijn plan

het maakt nieuwsgierig
ik zie waar ik van fantaseer

welke grenzen verleg ik nog meer
Ik voeg toe, ik geef

vanuit liefde wat ik beleef
het maakt wie ik ben

ik ben uniek en ik straal
schrijf zo mijn eigen verhaal

MARK VERHEES 
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When I joined the honours programme “Creativity In Finance and 
Management”, I was not sure what to expect, but I was very sure of who 
I was and what makes me. Now, at the end, I have now learned what it 
means to be in an honours programme, but I can no longer give an actual 
answer to the question 
“Who am I?”

Over the last three years, I have been greatly challenged. Challenged to 
question myself, challenged to look at things in a different way from a 
different perspective, challenged to figure out everything and nothing. 
So many questions have been raised and answered. So many questions are 
still open and are waiting to be explored.
My honours programme has taught me to put myself in uncomfortable 
positions by doing something I would normally not do and grow from 
it personally and professionally. I was also reminded that give back 
to myself, close ones and society, encouraging me to volunteer at an 
elementary school. It has also inspired me to think beyond of what 
I already know and gave me the opportunity to write cross-study approach 
in my thesis with the focus on psychological resistance.

Top Talent programma:

Creativity in Finance and Management 

E-mail: Johanna.Struck@gmx.de
Titel afstudeerscriptie:  Introduction of a Perpetual  

Inventory at Greenbox GmbH & Co. KG
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You are a million different little things,
You are the sunrise,

You are the fall of the moon,
A little love,

A little anxiety,
A skeleton of bones,

A mess of ideas in your head,
You are not what they say you are,

You are so much more,
You are humility,

You are grace,
You are a surprise,

But never once a disappointment,
You are glitter,
You are gloom,

Introverted,
Fucked up and fragile,

A fraction of a half,
You deserve to feel wanted,
And young and respected,

And wild,
And complex,
And adored,
And so on,

You are a million different little things,
Just like me,

But above all of these little things,
You are the greatest thing you’ll ever know…

You are you,
And,

YOU ARE OK.

JOHN O’CALLAGHAN

 ‘I am grateful 
for this 
unexpected 
journey that 
I was able to 
experience. 
I will 
continue to 
find ways 
to challenge 
myself and 
learn and 
grow.’

Johanna Struck
International Business and  Management
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looking for excuses, don’t stand in your own way. Not saying it was all flowers and 
celebrations, it was hard work and effort I put in, but it as so worth it. I am excited to 
be moving on from this chapter of my life and I can’t wait for the future to let me kick 
ass at whatever is waiting for me. So in this regard, I want to thank myself. 

For wanting more. For exploring the endlessness of opportunities. For questioning 
everything, even if ignoring threats would have been easier in certain times. For just 
putting myself out there. For trying. For fighting my weaknesses and getting up in 
the mornings, even on days, I didn’t feel like it. For wanting to make use of my full 
potential. 

Apart from thanking myself, I wouldn’t be where I am, and I wouldn’t have celebrated 
my highs and lows without the people around me who I hold in high regard. I would 
like to thank my parents Christoph und Elfi, my sister Yanica, my brother Joscha and 
his family, Larissa de Groot, MT Husken, Joppe Sikma, Lisa Baum, Alecs Palaghian, 
Mia Ovcharova, Lydia Greet, Chloe Poncet, Anne Klarenbeek, Kristy McGovern, 
Benjamin Bakker and my innerer circle.

I always felt really lost being and thinking different(ly). Never really liked 
school, people were mean, I couldn’t focus, wasn’t interested in most of 
the topics and my head was always way ahead of everyone. I wanted to do 
things. When I was 14, I said to my mom, “I found a company online that 
allows you to be an AuPair in the US.” 6 years later, I moved to California 
on a full scholarship with that same company I had found online. From 
there on, I realized, I can do all the things I want to do. Move to the 
Netherlands to do a Bachelor in International Business and Management 
and actually kick ass at it. Start the top talent program and evolve on a 
personal and professional level. Take an internship in London and explore 
the *briish* life. Go to Valencia and honestly just live the Spanish lifestyle 
for a while, taking only classes in Spanish without being able to have a 
simple conversation – that’s what I call a challenge. I have met the most 
amazing human beings during my last 4 years, and I have no regrets. Then 
I took the chance of starting at one of the Big4, in particular, Deloitte, in 
Austria, working 40+ hours and writing my thesis next to it. Honestly guys. 
THE OPPORTUNITIES ARE ENDLESS. You just got to take them and stop 

 ‘Honestly guys. The opportunities 
are endless.’

E-mail: juli.richarz@online.de
Titel afstudeerscriptie:  Developing the best suitable digital marketing plan for 

Deloitte Digital Austria; A pragmatic approach to ensure 
proper lead tracking and increase the sales of Deloitte 
Digital’s Salesforce implementation services
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Top Talent programma:

Creativity in Finance & Management 

Julia Richarz
International Business and Management
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Het honours programma Innovation & Business Creation kwam eigenlijk 
toevallig op mijn pad. Toen ik bij de eerste infomarkt van top talent bij de 
tafel van het programma Innovation & Business Creation aankwam voelde 
dat eigenlijk meteen helemaal goed. Ik heb geen moment getwijfeld en 
meteen de keuze gemaakt het programma te gaan volgen. 

Ik merkte al snel dat het honours programma toch wel echt hele 
andere koek is dan de ‘gewone’ bachelor. Vooral het multidisciplinair 
samenwerken heb ik als heel positief ervaren. Dag in dag uit met andere 
IT’ers omgaan gaf toch niet echt de afwisseling die ik zo fijn vond. Het 
honours programma volgen voelde dan ook echt als een schot in roos!

Wat me het meest zal bijblijven is de geweldige begeleiding van Alwin 
Oude Lansink. Een man die enorm op je zenuwen kan werken maar wel 
altijd met de beste bedoelingen. Alwin heeft mij gepusht alles eruit te 
halen wat erin zit. Hij weet mensen echt uit te dagen zoals geen enkele 
andere docent dat kan. 

Ik heb talloze mooie sessies kunnen volgen en organiseren binnen het 

Top Talent programma:

Innovation and Business Creation 

E-mail: justinthave@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: Efficiënte, vroegtijdige opsporing en aanpak  
 van Cybersecurity-Threats
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programma. Van meditatie tot beleggen, noem het maar op of het is voorbij gekomen. 
Er was ook altijd de mogelijkheid je eigen interesses tot uiting te laten komen. Binnen 
het honours programma heb ik geleerd uit de rol van student te stappen en je meer op 
te stellen als een professional. 

In de toekomst hoop ik met de kennis die ik bij het programma opgedaan heb ooit mijn 
eigen onderneming te starten, ik denk dat ik daar veel van de nodige kennis voor in 
huis heb kunnen halen via het programma.

Ik wil graag alle studenten van de programma’s Innovation & Business Creation 
alsook het programma Changing Leadership bedanken voor de geweldige kansen en 
uitdagingen. 

 ‘Het honours programma volgen voelde 
dan ook echt als een schot in roos!’

Justin ten Have
HBO-ICT
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Ik ben op Saxion begonnen als Hotel Management student. Ik ben altijd 
opzoek geweest naar meer uitdaging en daarom viel het Top Talent 
onderwijs mij op. Aan het einde van het eerste jaar voldeed ik aan de 
toelatingseisen en toen begon mijn avontuur als Top Talent student bij 
Changing Cities.

In de afgelopen drie jaar heb ik veel mogen leren binnen het Top Talent 
onderwijs. Naast de variërende bijeenkomsten binnen mijn HP-
programma heb ik deelgenomen aan verschillende internationale reizen 
en heb ik een deel van de Top Talent community leren kennen door mijn rol 
binnen S.V. Salio. Hierdoor heb ik veel geleerd over mijzelf en de mensen 
om mij heen. Voor mij is het Honours Programma een groot avontuur 
geweest waar ik veel energie in heb gestoken, maar ook heel veel energie 
uit heb gehaald. Ik heb geweldige mensen ontmoet, veel gelachen en 
dingen geleerd en gedaan waar ik anders niet mee in aanraking zou zijn 
gekomen. Onvergetelijk! 

Deze quote betekent voor mij dat alle ideeën te realiseren zijn. Soms ligt 
een kans niet op je pad en moet je er zelf voor zorgen dat je hem toch pakt. 

Kamy van den Brink
Hotel Management

Top Talent programma: 

Changing Cities: People, Places and Choices! 

E-mail: kamyvdb@outlook.com
Titel afstudeerscriptie: Afstudeeropdracht bij CC-JOBS in Rwanda
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Vaak zijn de kansen er namelijk wel, maar moet je er gewoon wat harder je best voor 
doen.

 ‘If the opportunity doesn’t knock, 
build a door.’
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navigating it, and helping others along the way. This HP has helped me make the most 
out of my time at Saxion and I am very grateful of the people I’ve met along the way.

This final year has brought new beginnings, starting with the end of a big step in my 
life (Bachelor degree), and enhanced by the experiences that my peers brought and 
the goals I set – and reached! 

From the early struggles of figuring out how to work and learn together with this 
HP’s inter-study group, to the struggles of my internships and the time management 
challenges of the thesis, it all comes together for graduation, and is brought along my 
life baggage in facing upcoming changes and challenges.

Three years ago, I heard about honours programmes, and wondered what 
they were all about. After a study switch and a vague feeling that I wasn’t 
getting the most out of my study years, I decided to dive into it. Coming 
from a background (IB Programme in high school) where I was always 
handed extra work to learn more and stay busy with, something felt amiss 
when I began studying in the Netherlands and found myself with more 
free time (Don’t get me wrong, I love free time!). But I thought I could 
make more out of it, and I did! After looking through the options, I settled 
for one that seemed to stand out from the rest: the practical prospect of 
discussing changes (which always happens), how to aid those transitions, 
how society evolves, and what our role in it is (among much, much more!) 
was intriguing. The HP Society in Transition would prove to be a crucial 
part of my study time at Saxion, whose experience I will bring with me in 
the foreseeable future.

From real-world experiences, to debates, politics, D&D, trips, 
improvisations and networking, my experience at this HP has helped 
get out of my comfort zone, have fun, and become a better version of 
myself. Being a change agent is all about seeing change before it happens, 

Kathleen Gaillot
International Business & 
 Management Studies

E-mail: Kathleenou@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Tailoring a Customer Relationship Management 

 Implementation Strategy
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Top Talent programma: 

Society in Transition
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Ik weet nog goed dat ik samen met twee klasgenoten naar de 
informatiemarkt ging. Ik vroeg mij op dat moment af waarom ik elke 
donderdagavond naast mijn bachelor nog extra voor school bezig zou 
gaan. Ik had het gevoel dat ik mijn ambities en uitdaging op dat moment 
niet uit mijn bachelor kon halen. Het eerste jaar van mijn opleiding ging 
mij makkelijk af en dacht waarom niet een keer een sprong in het diepe. 
Eigen verantwoordelijkheid en invulling geven aan wat jij graag wil 
leren was toch wel wennen in vergelijking met het bachelor onderwijs. 
Ik heb het HP Changing Leadership gevolgd en hierin was één van de 
opdrachten het uitvoeren van een verandertraject. Dit verandertraject 
heeft plaatsgevonden in het werkveld en heb op deze wijze ook de kennis 
die ik graag wilde leren binnen het HP mogen toepassen in de praktijk. 
Het HP heeft mijn kennis verbreed, mij bijgestaan in mijn persoonlijke 
ontwikkeling. En zoals wij binnen het HP zeggen de beste versie van mijzelf 
weten te creëren. Het HP heeft bijgedragen aan mijn ambitieuze houding, 
kritische blik, gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Ik heb het gevoel 
dat de medestudenten vrienden voor het leven zijn geworden waarmee 
wij niet alleen zorgen voor het zijn van een kritische vriend, maar elkaar 
ook veel gezelligheid hebben gegeven. Elke donderdagavond naar het 

Kim Vrielink
Gezondheid & Technologie

Top Talent programma:

Changing Leadership 

E-mail: kim.vrielink99@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  CHARMM-project (Inzet van innovatieve medicatiepomp 

op de NICU) i.s.m. de Universiteit Twente.
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terras was daarin net zo vanzelfsprekend als de sessies elke week. Het team heeft 
ervoor gezorgd dat er altijd een veilige omgeving werd gecreëerd voor het geven en 
ontvangen van feedback. Het samenwerken met verschillende disciplines en mogen 
proeven van elkaars kennis is iets wat voorafgaand aan het HP al voor mij een punt 
van motivatie was. Dit punt van motivatie heeft het HP meer dan waargemaakt. Het 
was zo gaaf om een vraagstuk te hebben waarin verschillende invalshoeken werden 
benoemd en samen naar iets toe te werken. Het experimenteren, het toepassen van 
probleemoplossend vermogen en dat er ruimte werd gegeven om fouten te maken 
en hiervan te leren. Alle betrokken docenten hebben gezorgd dat wij een team zijn 
geworden en hebben mij ten aller tijden advies, juiste kennis en bijsturing gegeven in 
mijn leerproces, met in het bijzonder Alwin Oude Lansink. 

Ik denk dat het HP een rode draad in mijn leven blijft en herinneringen die ik opgedaan 
in verscheidene situaties zullen terugkeren. 

 ‘The measure of intelligence is the 
ability to change.’
Albert Einstein 
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De tinteling die ik voel wanneer ik iets nieuws probeer, deed gedurende 
de drie jaren honoursprogramma dienst als kompas dat mij in de juiste 
richting navigeerde. Natural Leadership geeft me veel vrijheid, waardoor ik 
de teugels op mijn nieuwsgierigheid en drang om mezelf uit te dagen kan 
laten vieren. Dit heb ik gevat in drie momenten:

Mijn coach Manon vraagt: ‘Hoe ben jij in de groep?’ We staan te 
lunchen, een beetje los van de groep. Het is vandaag de dag waarop mijn 
projectgroep en ik het programma organiseren over leiderschap. ‘Dit is 
best exemplarisch’, antwoord ik glimlachend, ‘ik observeer en stap soms 
in om een praatje of een grapje te maken.’ Ergens in mijn hoofd valt er een 
muntje, omdat ik zonet benoemd heb wat ik al jaren doe. Hopelijk blijft het 
rinkelen van vallende munten in mijn hoofd de aankomende jaren.

‘Je zou eens Marike kunnen contacteren’, stelt Babette als ik zeg dat ik 
op zoek ben naar plekken om studenten te coachen en te trainen. Het 
knikkende-knieën-gesprek met Marike verloopt voorspoedig. In het 
schooljaar daarop werk ik aan talloze projecten voor Top Talent. Ook start 
ik mijn eigen coachbedrijf www.krisholkenbog.nl. Ik bel een vriendin met 

Kris Holkenborg
Hotel Management

E-mail: info@krisholkenborg.nl
Titel afstudeerscriptie:  Studentcoaching. Een onderzoek naar de wijze waarop 

coaching kan bijdragen aan studentbegeleiding.
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 ‘To dare is to lose 
one’s footing 
momentarily. Not 
to dare is to lose 
onself.’
Søren Kierkegaard
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Top Talent programma: 

Natural Leadership 

het goede nieuws. “Het werd tijd, je onderzoekende vragen en observaties lopen de 
spuigaten uit’, reageert ze plagend. Ik weet wanner ik vanuit mijn kracht werk.

Ik kijk naar Marike, ze trekt haar jurk nog eens recht. Daniek doet Marike nog even wat 
poeder op de wangen. Ik sta op om naar de deur te lopen, want we moeten zo starten 
met de presentatie van tien jaar Top Talent. Mijn maag borrelt van de spanning als 
ik de klink aanraak. De kwast met poeder komt op mijn gezicht afgestormd en ik 
sluit mijn ogen. Wie had gedacht dat het zo ver zou komen?, denk ik terwijl ik mijn 
ogen open en zenuwachtig glimlach naar Marike en Daniek. Nog snel een broodje 
verorberen en dan wandelen we naar het evenement. 3, 2, 1. Actie.

Ik wil iedere student en (young) professional bij Natural Leadership bedanken voor 
zijn of haar unieke bijdrage in mijn ontwikkeling, met daarbij speciale aandacht voor 
mijn coaches. Daarnaast wil ik Marike en haar team bedanken voor de gave projecten 
waar ik onderdeel van mocht zijn. 

Wat de toekomst brengt is ongeschreven. Ik durf het aan. 
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De afgelopen drie jaar lijken voorbij gevlogen. Het waren jaren vol 
interessante thema avonden, gave studietripjes en inspirerende projecten.
Het waren jaren vol zelfreflectie, persoonlijke ontwikkeling en emotie.

Het waren ook jaren waarin mijn enthousiasme, eigenwijsheid en 
perfectionisme elkaar soms in de weg zaten waardoor ik door de bomen het 
bos niet meer zag. Gelukkig waren daar mijn medestudenten en coaches. 
Door eindeloos met elkaar te discussiëren over verschillende thema’s, 
elkaar te inspireren met inhoudelijke bijeenkomsten en door  sturende en 
positieve woorden van zowel mijn coaches als medestudenten kan ik met 
trots zeggen dat ik met een voldaan gevoel dit programma afsluit.

Waar ik in eerste instantie verwachtte dat ik vooral bezig zou zijn met 
het verruimen en verbreden van mijn blik op kinderen, heeft het YES! 
programma mij veel meer gebracht. Het heeft mijn kijk op mijzelf en de 
wereld doen veranderen. Het heeft mij gemotiveerd en geïnspireerd. En 
niet niet te vergeten heeft het mij in contact gebracht met veel mooie 
en interessante mensen, waarmee ik samen drie toffe jaren heb mogen 
beleven.

Kyra Peulers
Lerarenopleiding Basisonderwijs 
(Pabo)

Top Talent programma:  

Youth, Education & Society! 

E-mail: kyra.peulers@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: Technisch lezen in tijden van thuisonderwijs
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a Ik denk dat ik wel kan zeggen dat mijn deelname aan het YES! programma mij een 
zetje heeft gegeven in de goede richting.

 ‘Geluk is een richting geen punt.’
Loesje
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When I joined the Top Talent Programme ‘Export expertise’ in 2017, I was 
not quite sure what to expect. This specific programme got my interest as 
I was eager to learn more about export, and I heard many things about the 
projects and workshops that were organized through student initiative. 

I am very grateful for the different workshops and projects we got to 
participate in. One of the most exciting experiences was ‘the Funding 
Assignment.’ This project was part of the programme for about two years. 
It was a real-life assignment in which we were allowed to pick a product, 
import the product, market it, and sell it to actual customers. The product 
that we chose to import were small purses from Turkey. These bags were 
produced by a woman’s organization fighting for women’s rights, imported 
by us, and sold to businesses and directly to customers.

Lastly, I would like to express my gratitude to the programme coordinator, 
the track coaches, and all students involved in the programme. Your 
opinions and insights have helped me develop in both personal and 
professional manners. 

Larissa de Groot
International Business and 
 Management Studies

E-mail: larissadegroot1@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: Creating a step-by-step plan for the outsourcing of finished
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Top Talent programma:  

Export Expertise 

 ‘This specific 
programme got 
my interest as 
I was eager to 
learn more about 
export.’
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Als ik een moment moet benoemen uit de afgelopen 3 jaar dan moet 
dat de reis naar lissabon in het eerste  jaar zijn. Het was een reis samen 
met mensen van verschillende andere Honours Programma’s, veel 
verschillende mensen met diverse achtergronden. Tijdens de reis heb ik erg 
veel geleerd over mijzelf en mijn gedrag. 

Mijn Honours Programma heeft mij in staat gesteld mijzelf nog beter te 
leren kennen. ik weet na deze 3 jaar nog beter waar mijn sterke en minder 
sterke punten liggen. 

Honours heeft mij in vele bijzondere en leerzame situaties gebracht. En ik 
zal hier nog jaren met plezier op terugkijken.

Lasse Klaas
Finance & Control

Top Talent programma: 

Creativity in Finance & Management 

E-mail: Lasseklaastrt@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: Improving: BI Dashboarding
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 ‘Honours heeft mij in vele bijzondere 
en leerzame situaties gebracht.’
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Al weer drie jaar geleden begon ik aan mijn avontuur binnen het HP Health 
Care & Social Work. Waar het HP voor mij in het begin nog een plek was 
met veel onduidelijkheden, is het uitgegroeid naar een plek waar ik het 
drie jaar lang erg naar mijn zin heb gehad. Voor mij is het HP een plek 
waar ik mij zowel op persoonlijk als professioneel gebied heb kunnen 
ontwikkelen. Ik heb mij kunnen ontwikkelen door kritisch bevraagd te 
worden en een gelijkwaardige dialoog te voeren. Het HP is een plek waar ik 
interdisciplinair samen heb kunnen werken met studenten en docenten die 
eenzelfde mindset hebben: je bent nieuwsgierig en wilt overal toch net iets 
meer uit halen. Het HP is voor mij een plek waar ik mij veilig genoeg heb 
gevoeld om uit mijn comfort zone te gaan en waar ik daarnaast/daardoor 
ook veel leuke dingen heb mogen doen. Denk hierbij aan de reis naar 
Berlijn, en mijn minor in Denemarken. Het HP voelt voor mij als een plek 
waar ik kan thuiskomen en waar ik energie van krijg. Dankzij het HP heb 
ik nieuwe connecties en vriendschappen opgebouwd, door middel van de 
verbinding die de community met zich meebrengt. 

Graag zou ik mijn docenten en medestudenten willen bedanken voor deze 
leuke en leerzame jaren! 

Leonie Meijer
Social Work

 ‘Door een sprong in het diepe te wagen, 
zul je het meeste leren.’

E-mail: leoniemeijer@hotmail.nl
Titel afstudeerscriptie:  Jeugdhulpverlening versus gaming. De bekwaamheid van 

jeugdhulpverleners in Twente
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Top Talent programma:  

Health Care & Social Work 
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van argumenten. Daag me maar uit, want het sterk-ste argument telt. 

Deze mindset heeft me in problemen gebracht tijdens reguliere beoordelings-
momenten, want leg mij maar eens uit waarom ik dat doel persé SMART moet 
formuleren. Maar die mindset heeft me ook veel gebracht: ik voel me sterk.

Deze ontwikkeling heb ik mogen delen met een groep, onze community. We zijn 
kritisch naar elkaar maar op een manier waarmee we het beste uit elkaar willen 
halen. Want we zien de po-tentie van elkaar omdat we elkaar kennen. Ik voel(de) me 
verbonden met deze fijne groep men-sen, die ik nu mijn vrienden noem. 

Tot een volgende keer!

Toen ik werd benaderd om mee te doen met het HP twijfelde ik enorm. 
Extra uitdaging leek me leuk, maar ging ik dat wel redden met mijn 
reguliere opleiding, kreeg ik daar niet veel te veel stress van? 
Elke woensdag, ben ik mezelf dankbaar dat ik toch heb gekozen om het HP 
te gaan volgen. Ik zal proberen uit te leggen waarom, ook al kan je dat pas 
echt weten als je erbij bent geweest. 

Uitdaging heb ik gevonden. In de vele projecten en workshops, maar 
misschien nog wel het meest in mezelf. Alle mijn gedachten gevangen in 
mijn hoofd kon ik aanscherpen, uitspreken en waarmaken. De vraagtekens 
die ik zette bij bestaande systemen werden niet langer als irritant gezien 
maar als interessant, en het discussiëren waard. 
Bijna elke woensdag ontstonden gesprekken waar ik uitdaging in proefde 
om mezelf te ontwikkelen. Hierdoor leerde ik mezelf kennen als persoon 
en daardoor als professional. Want daar ben ik wel achter: die twee zijn zo 
nauw met elkaar verbonden dat je ze niet los van elkaar kunt zien. 

Ik kan zeggen dat door HP beter weet wat ik wil als professional, of 
misschien nog wel beter wat ik niet wil. Dit kan ik uitleggen door middel 

Lieke ter Haar
Social Work

Top Talent programma:

Health Care & Social Work

E-mail: lieke.terhaar@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: Hulpverlening versus gaming
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Al zwemmend begonnen in de chaos,
Zoekend naar uitdaging, dat stapje verder.
Handen toegereikt van vreemden,
Deze vreemden werden bekenden,
Vrienden, een bij elkaar geraapte familie.
Verschillende visies, denkwijzen, handelswijzen.

Een community om in te leren,
Om in te falen, te slagen of gewoon plezier te hebben.
Om uitgedaagd te worden, kritisch te kijken en te ervaren.
Denken in mogelijkheden, 
“Uit je comfortzone jij!” of een goede reden om te blijven waar je bent.
Elkaar verder brengen en motiveren.
Worden wie je bent en meer, als persoon en als professional.
Ik had het niet willen missen.

Lieke Verbakel
Social Work

E-mail: lieke_verbakel@live.nl
Titel afstudeerscriptie: Ontspanning in de klas
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Top Talent programma:  

Health Care & Social Work 
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When I finished my first year of International Business and Management 
studies I knew I wanted to take my learning beyond what was offered in 
my academy. With just a few honors programs offered in English, creativity 
in Finance and Management sparked most interest as it seemed like a 
perfect synergy between personal and professional development.

My honors course made me learn to see beyond the boundaries and 
patters in my head, and stretched the notion of what I considered my 
personal “impossible”. The program name may suggest you will learn a 
new way to manage finance and organization, but in fact you come to learn 
about yourself in a re-defining way. The group, built by ambitious, curious 
and kind students, creates the perfect space for learning that sometimes 
make you feel vulnerable, or force you to be brutally honest with yourself.

Starting my honors program, I thought it would teach me to be a better 
professional. In reality, it makes you see you are the one responsible 
for your own learning journey – the program gives you a set of tools, 
and you define what to build with it. I believe that the generation of 
tomorrow’s leaders who are graduating in this uneasy year are gifted 

Lily Makoied
International Business and 
 Management Studies

Top Talent programma:

Creativity in Finance & Management 

E-mail: lilymakoied@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: Marketing strategy development for EV battery industry

Li
ly with an opportunity to build a brighter world fostering innovation, sustainability, and 

mutual respect. For each of us, honors program will go far beyond the extra line on 
the CV, and I am eternally grateful to our teachers, fellow students and Saxion for this 
unforgettable journey.

The program gives 
you a set of tools, 
and you define what 
to build with it.’
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Soms heb je van die mensen die een bacheloropleiding volgen en zeggen: 
“Maar dit is niet uitdagend genoeg voor mij!”. Na mijn eerste jaar HBO-
Rechten was ik er ook zo eentje. Geweldig dat er juist voor die mensen wat 
extra’s wordt geboden! Ik had een uitnodiging voor het Saxion Toptalent 
Programma ontvangen en binnen de kortste keren wist ik welk Honours 
Programma ik wou gaan doen: Changing Cities. Zo begon een periode van 
drie jaar die mijn schoolcarrière zou gaan veranderen.

Het Honours Programma heeft alles dat bij de reguliere bachelor 
ontbreekt. Wekelijkse bijeenkomsten over allerlei verschillende 
onderwerpen. Een blik op de actualiteit. Excursies. Onderlinge discussies 
over de stof. Tussentijdse evaluaties, niet om te bespreken of je wel de 
benodigde toetsen hebt gehaald, maar om te kijken hoe het staat met je 
ontwikkeling als professional en als persoon. De bacheloropleiding geeft je 
een uitstekend begin. Het Honours Programma maakt je een student par 
excellence.

Naast alle mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen heeft het Honours 
Programma ons ook in staat gesteld om te netwerken met jonge 

Lindsay Rakers
HBO-Rechten

E-mail: l.c.rakers@hotmail.nl
Titel afstudeerscriptie: Privacywetgeving
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 ‘Speak your mind. Put your desires 
forward. Walk tall and go forthrightly 
ahead.’
Jordan B. Peterson
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Top Talent programma: 

Changing Cities: People, Places and Choices

professionals uit andere disciplines. Als rechtenstudent zou ik normaal gesproken 
weinig in aanraking komen met onder meer de opleidingen makelaardij, integrale 
veiligheidskunde of ICT. Uiteindelijk leer je het meest van elkaar, vooral wanneer je 
een groep hebt met diverse ervaringen. Samen met de studenten en docenten van het 
Honours Programma heb ik er een unieke ervaring bij. Mijn dank aan iedereen die deel 
heeft uitgemaakt van deze reis! Nu is het tijd voor de volgende uitdaging. Ik zal er met 
hetzelfde enthousiasme ingaan en meenemen wat ik hier geleerd heb.
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Wat heb ik genoten van de bewogen drie jaren bij Natural Leadership! Ik 
heb heel veel geleerd en wil je graag een inkijkje geven in mijn jaren bij 
ProjectKomPassie (PKP). 

Jaar één was zeker mijn meest intense jaar. Vanaf dag één werd duidelijk 
hoe ik in groepen beweeg en hoe ik met mensen persoonlijk omga. 
Volgens DISC heb ik een overwegend ‘gele persoonlijkheid’: enthousiast, 
snel (impulsief) handelen, initiatief nemen en het menselijke aspect is 
heel belangrijk. Eén van de momenten waarbij dat duidelijk werd was 
tijdens ‘taBOE!’, een presentatie waarbij ik taboes over seksualiteit en 
racisme heb besproken en ook veel over mezelf blootgaf. Het uiteindelijke 
resultaat: gave gesprekken over eigen taboe onderwerpen, veel tranen en 
heel veel knuffels. 

Toch worstelde ik met mijn rol in een groep en met ‘nee’ durven zeggen: 
altijd op de voorgrond staan en ‘leuk doen’, is dat hoe en wie ik ben? 
Van mijn peer-groep, coach en andere begeleiders / studenten kreeg ik 
de nodige hulp. Hierdoor ontstonden hechte banden met een dunne lijn 
tussen (feedback geven als) vriend en ‘begeleidend persoon’. Mede door 

Lisa Krus
Tourism Management

Top Talent programma: 

Natural Leadership 

E-mail: lisakrus1@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: -
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die goede band werd PKParty opgericht om deze vriendschap te vieren. 
In jaar twee nam ik mezelf voor om mijn serieuze kant ook te laten zien, door wat 
minder vaak op de voorgrond te treden en een keer een minder prominente rol in 
een project te nemen. Ik heb meer geoefend met feedback en reflectie teruggeven 
in plaats van veelal ontvangen. Dit vond ik erg gaaf en ik leerde dat dat ook bij mij 
past. Maar, door dicht bij mezelf te blijven merkte ik ook dat mezelf onderdrukken 
niet past. Ik begon mijn enthousiasme en organiserende inzet te accepteren. Zo heb 
ik bijvoorbeeld PKPakjesavond georganiseerd, een hele leuke gezellige avond waarbij 
we de Rivierenbuurt ook een handje hebben geholpen! (Benieuwd? http://www.
projectkompassie.nl/pkpakjesavond/). 

Het laatste jaar werd anders als voorgaande jaren, 
door mijn stage in Antwerpen kon ik minder vaak 
aanwezig zijn. Toch is het ‘warme-bad-gevoel’ nooit 
weggegaan en ook online blijft het ‘een speeltuin’. 
Het begeleidende/coachende onderdeel (van het 
programma) heb ik dit jaar ontdekt en ontwikkeld, ook 
super leuk! 

Hoe nu verder? Door de huidige Corona-situatie zijn 
mijn studie en HP met een halfjaar verlengd. Helemaal 
niet erg, want dan kan ik iedereen nog zien en een real-
life-dankjewel-knuffel geven. Daarnaast wil ik andere 
mensen deze ervaring ook graag meegeven, dus wie 
weet tot snel in een andere rol! 

27
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Three years flew by. Now looking back I can see my personal and 
professional development. The honor program helped me to continually 
reflect myself and to find out who I want to be and how I can archive that.
 
The honor program is the freedom of choice. Next to the normal studies 
I could choose for pro-jects and workshops which are not directly related 
to social work and could learn about useful topics. Within the community 
I had a safety- net where we would talk about our goals and about our 
personal issues and I always knew that I could trust my peers with that.
 
At this point I would like to say thank you to all the people that I met on 
my way and that con-tributed the one or the other way to my development 
and helped me become the person that I am now.

Luisa Multhaup
Social Work Euregionaal

 ‘Three years flew by.’

E-mail: luisa.multhaup@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Untersuchung der quartiersbezogenen Bürgerinnen beteiligung 

von Türkinnen zwischen 20 und 25 Jahren in  Essen- Altendorf.
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Top Talent programma:  

Health Care & Social Work 
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“Ik wil mijn horizon verbreden”, aldus ik 3 jaar geleden. Dat was mijn 
grootste drijfveer om mee toe doen aan het honoursprogramma Youth, 
Education & Society. Ik had zin in een uitdaging, nieuwe mensen 
ontmoeten, inspiratie opdoen en uit mijn comfortzone stappen. Als ik 
nu terugkijk op de afgelopen jaren dan is dat zeker gelukt. Het was het 
‘zwemmen’ allemaal waard.

Mede door het honoursprogramma heb ik de kans gekregen om me 
verder te ontwikkelen en uit te groeien tot een beginnend professional. 
Ik heb genoten van inspirerende gesprekken, reizen, work-shops en 
mensen. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten waarin ik mijn 
studie en het ho-noursprogramma kan combineren: de (pre)master 
Ontwikkelingspsychologie. 

Ik heb genoten, bedankt allemaal!

Maaike in ’t Veld
Toegepaste Psychologie

Top Talent programma: 

Youth, Education & Society (YES!)

E-mail: maaike.intveld@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Een ondersteunend 

beroepsproduct bij de begeleiding van LVB cliënten.
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 ‘Het was het ‘zwemmen’ allemaal 
waard.’
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Aan het begin van mijn tweede studiejaar begon ik aan het honours 
programma omdat ik mij naast mijn studie werktuigbouwkunde breder 
wilde ontwikkelen. Mijn studie is vooral gericht op het technische vlak en 
ik heb een breder interessegebied. In het honours programma kwamen 
veel verschillende onderwerpen aan bod zoals kunst, filosofie, Bildung, 
literatuur en geschiedenis. Vanuit deze onderwerpen hebben we geleerd te 
reflecteren en zaken in breder perspectief te plaatsen, zowel op persoonlijk 
als op breder maatschappelijk vlak.

Naast deze verbreding heeft het honours programma mij ook geholpen om 
uit te zoeken welke kant ik op wil met mijn studie, waar ik passie voor heb 
en wat ik wil doen in mijn leven. Ik heb ontdekt dat ik graag wil bijdragen 
aan een betere leefomgeving omdat ik het belangrijk vind dat toekomstige 
generaties nog steeds op deze wereld kunnen leven.

Binnen mijn studie valt dit goed te combineren met duurzame energie-
techniek, het onderwerp waar ik mij de laatste twee jaar van mijn studie in 
heb gespecialiseerd.

Marieke Janssen
Werktuigbouwkunde

E-mail: marieke.janssen96@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Rekenmodel voor warmtenetsimulatie; een quasistatisch 

en universeel rekenmodel om warmtenetten energetisch te 
kunnen simuleren en optimaliseren

M
ar

ie
ke

Top Talent programma:  

Liberal Arts & Sciences: Global Citizenship 

De komende jaren ga ik mijn kennis over dit onderwerp nog verder verbreden en 
uitdiepen met de master Sustainable Energy Technology aan de Universiteit Twente. 
Het is een master waarin niet alleen wordt gekeken naar de techniek, maar ook hoe de 
techniek kan worden toegepast in de samenleving.

De master sluit hierdoor goed aan op het addendum dat ik heb geschreven 
ter afsluiting van het honours programma. In het addendum heb ik mijn 
afstudeeropdracht gecombineerd met het honours programma door de 
afstudeeropdracht in een breder perspectief te plaatsen. Voor mij was één van 
de belangrijkste conclusies dat we nog niet zijn overgeschakeld op een duurzame 
energievoorziening omdat er veel ingewikkelde en tegenstrijdige belangen meespelen. 
Naast het ontwikkelen van nieuwe technieken voor duurzame energieopwekking 
spelen onder andere ook financiën, kennis en macht een rol. Het klimaatprobleem en 
hiermee de noodzaak om te veranderen zijn bekend, maar de veranderingen gaan nog 
niet zo snel door al die verschillende en vaak ook tegenstrijdige belangen.

De afgelopen jaren heb ik ontzettend genoten van het honours programma. Dit kwam 
voor een groot deel door de goede en veilige sfeer. Hierdoor kon iedereen zichzelf 
zijn en werd op een positieve en opbouwende manier gereageerd op de inbreng van 
alle deelnemers. Voor die sfeer wil ik de docenten en studenten van het honours 
programma enorm bedanken!

30
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Never follow anyone else’s path, unless you’re in the woods and you’re 
lost and you see a path and by all means you should follow that. Don’t 
give advice, it will come back and bite you in the leg. Don’t take anyone’s 
advice. Be true to yourself and everything will be fine. One of the greatest 
gifts you can give yourself, right here, right now, in this single, solitary, 
monumental moment in your life, is to decide, without apology, to commit 
to the journey, and not to the outcome!

It matters not your gender, your ethnic or religious background, your 
orientation, or your social status. Our struggles in this world are similar 
and the lessons to overcome those struggles and to move forward – 
changing ourselves and the world around us – will apply equally to all. I’m 
convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I 
did. I stopped pretending to myself that I was anything other than what 
I was, and began to direct all my energy into finishing the only work that 
mattered to me. Had I really succeeded at anything else, I might never 
have found the determination to succeed in the one arena I believed I truly 
belonged. Your work is going to fill a large part of your life, and the only 

Mohammad Shamim Qureishi
Applied Computer Science,  
Electronic Information Engineering

Top Talent programma:

Conscious Business Challenge 

E-mail: shamimqureishi@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Project Achiv: Concepts on an open online teaching 

 framework, Figo - BouWatch: (Mobile communication) 
 Jamming Detection.
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way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. If you haven’t found 
it yet, keep looking. Don’t settle. You’re not going to get very far in life based on what 
you already know. You’re going to advance in life by what you’re going to learn after 
you leave here.
I think a lot of people dream. And while they are busy dreaming, the really happy 
people, the really successful people, the really interesting, engaged, powerful people, 
are busy doing. ‘Learning how to think’ really means learning how to exercise some 
control over how and what you think. It means being conscious and aware enough 
to choose what you pay attention to and to choose how you construct meaning from 
experience. Because if you cannot or will not exercise this kind of choice in adult life, 
you will be totally hosed.
Think about NOT waiting for a company to call you up. Don’t just get involved. Fight 
for your seat at the table. Better yet, fight for a seat at the head of the table. Being 
your own story means you can always choose the tone. It also means that you can 
invent the language to say who you are and what you mean... I see life as already 
artful, waiting, just waiting and ready for you to make it art. Think about not giving 
your heart to a bunch of people you don’t know. Think about horizontal loyalty. Think 
about turning to people you already know, who are your friends, or friends of their 
friends, and making something that makes sense to you together, that is as beautiful 
or as true as you can make it. If you love only yourself, you will serve only yourself. And 
you will have only yourself. So no more winning. Instead, try to love others and serve 
others, and hopefully find those who love and serve you in return. There’s a difference 
between gifts and choices. Cleverness is a gift, kindness is a choice.

What’s the big idea? What’s your big idea? What are you willing to spend your moral 
capital, your intellectual capital, your cash, your sweat equity in pursuing outside 
of the walls of this university? The world is more malleable than you think and it’s 
waiting for you to hammer it into shape.

‘There are these two young fish swimming along and they happen to meet an older 
fish swimming the other way, who nods at them and says “Morning, boys. How’s the 
water?” And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them 
looks over at the other and goes “What the hell is water?’
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3 years ago, I applied for participating in the Honours Program “Society 
in Transition”. Even though the program was different from what I had 
expected, I learned a great deal from it. 

I made friends, worked in groups, received three supervisors who were 
always trying to challenge us to do something out of our comfort zones, 
reflected on our actions and thought of ways how we could help ourselves, 
our group and our community surrounding us. 

Throughout these three years, I was involved in projects I would not 
usually do, challenging my capabilities. I created my own classes where 
I taught Russian, worked in a group with a political party to determine 
reasons for unemployment, organized a potluck lunch in my internship 
company for my team, prepared and implemented fundraising for the 
World Wide Fund for Nature (WWF) and created my own channel in 
YouTube to express ideas of how to handle different situations during 
quarantine. These projects not only tested my communication and 
organizational skills, but also personal development.

Moldir Tulegenova
International Business and 
 Management

E-mail: Tulegenova.uralsk@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: -
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Top Talent programma:  

Society in Transition 

 ‘I am glad I joined the Honours Program 
for the extra activities and the lessons 
that I learned throughout the course.’
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Nathalie Drenth
Creative Business

Top Talent programma:

Creativity in Finance & Management 

E-mail: nathaliedrenth6@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: Communicatieproduct Natuurinclusieve
 Landbouw Staatsbosbeheer
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 ‘Nothing can dim the light that shines 
from within.’

Albatros, Blue-footed Booby, Marine Iguana, Honours Programma 
Creativity in Finance and Management, allemaal gekke namen, maar 
allemaal bijzonder, uniek en speciaal.

Met ontzettend veel dankbaarheid kan ik zeggen dat ik veel van de wereld 
heb mogen zien. Dit heeft mijn blik op de wereld doen veranderen. Dit 
kan ik ook zeggen van Honours Programma Creativity in Finance and 
Management in combinatie met mijn minor Creatief Probleem Oplossen en 
Besluitvorming. 

Een programma dat je helpt je persoonlijk te ontwikkelen, om diepgang 
op te zoeken en een spiegel voor je neus te zetten. Dit programma heeft 
mij geholpen om te kijken naar mijn kwaliteiten en verbeterpunten als 
persoon. Binnen deze drie jaren heb ik ontdekt hoe belangrijk het is om 
gewoon jezelf te zijn, en om ook daarin te durven stralen. Om het geluk in 
de kleine dingen te zien, hoe je een kevertje over een blad ziet lopen, je opa 
ziet lachen om de zoveelste flauwe grap die je maakt, en dan denk ik, wat 
is het leven toch prachtig. 

In het laatste jaar ben ik samen met twee vrienden van het programma bezig geweest 
met Causal Loop Diagrams, waarbij ik mijn spinnenweb aan gedachten letterlijk 
nagemaakt heb. Hierdoor ben ik erachter gekomen wat nu echt belangrijk is voor mij: 
natuur, dier en mens kunnen helpen. Met deze waarden ga ik verder. En oh, de groep 
die ik heb leren kennen binnen dit programma, is niet in woorden te omschrijven, wat 
een topmensen.

Ik hoop dat als je dit leest, je gelukkig bent, jezelf bent, doet waar jij gelukkig van 
wordt en daarin durft te stralen als een gek, en samen met mij in het lijstje van 
de Albatros, Blue-footed Booby, Honours Programma Creativity in Finance and 
Management, Marine Iguana en zo veel meer wilt staan, want ik geloof dat iedereen 
gek, bijzonder, uniek en speciaal is op zijn of haar eigen manier.
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maar oplossingsgericht. Mijn medestudenten hebben ook mij geïnspireerd om een 
reflectieve professional te worden en ik had de gekste ideeën. Het is allemaal goed.

Nu neem ik deze nieuwe vaardigheden mee als mogelijkheid om tijdens mijn 
afstuderen mijn scriptie met het onderwerp “De slimme parkeerplek sensor – tussen 
IoT en Embedded Systems” met meer inzicht en multidisciplinariteit te voltooien. Aan 
het eind werd alles goed.

Enthousiast en met veel plezier kom ik het lokaal binnen gelopen en zie 
mijn collega’s al zitten. Het is een bekende ontspannen atmosfeer. Ik ga 
zitten waar ik wil en naast wie ik wil. Het is allemaal goed.

Met mijn grote nieuwsgierigheid en werkvermogen ga ik graag moeilijke, 
nieuwe opdrachten aan en inspireer ik mijn medestudenten om samen 
voorbij de horizon te kijken. We zijn het niet altijd helemaal ééns, maar dat 
laat ons nog meer leren van elkaar. Het is allemaal goed.

Door het opgroeien in een niet al te vreemd land zoals Duitsland is mijn 
woordkeuze in het Nederlands soms niet zo soepel. Het maakte het 
wel interessanter en grappiger toen er een paar Duitse woorden tussen 
kwamen tijdens een project of een gesprek. Het is allemaal goed.

In het honours program Changing Cities ben ik, Pascal Krommendijk, 
opgenomen als een eenvoudige student Elektrotechniek en werd 
overweldigd door de vriendelijkheid en de saamhorigheid van de groep. Ik 
liet me vormen om meer te worden dan alleen maar een techneut. Ik liet 
mijn zichtveld verbreden en verhogen, zodat ik beter kon kijken dan alleen 

Pascal Krommendijk
Elektrotechniek

E-mail: kro.pascal@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  De slimme Parkeerpleksensor - Tussen Internet of Things 

en Embedded Systems
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Top Talent programma:  

Changing Cities: People, Places and Choices! 

 ‘We zijn het niet 
altijd helemaal 
ééns, maar dat 
laat ons nog meer 
leren van elkaar.’
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Een brede interesse, het is zowel een vloek als een zegen. Een studie 
kiezen was daarom voor mij een grote opgave. Uiteindelijk heb ik ervoor 
gekozen om in de richting te blijven die mij altijd al erg heeft getrokken, 
namelijk biologie. Wel wist ik bij de inschrijving al dat ik verbreding zou 
moeten zoeken om mijn leerhonger te stillen. Die verbreding heb ik vanaf 
het tweede jaar gevonden in het honours programme ‘Liberal Arts & 
Sciences: Global Citizenship’. Elk kwartiel een opdracht die met kunst, 
geschiedenis, filosofie of literatuur te maken heeft, het waren precies 
de onderwerpen die ik interessant vond. Voor mijn eindopdracht heb ik 
geschiedenis gecombineerd met mijn studie. Het ging over hoe sommige 
mensen wetenschap niet meer lijken te geloven en hoe dit samenhangt 
met het geloof in de wetenschap in de geschiedenis.  
Mijn hoogtepunt was creative writing in mijn eerste jaar. Het heeft mij 
onder andere doen inzien dat er mooie dingen kunnen ontstaan als ik 
vertrouw op mijn gevoel. Tijdens een van de avonden lazen we het gedicht 
‘In the afterlife’ van Mark Strand. Het riep bij mij het gevoel op van een 
herinnering die net genoeg omhoog is gekomen om je er bewust van te zijn, 
maar die alweer weg is voordat je hem echt hebt kunnen herbeleven. Naar 
aanleiding van dit gevoel heb ik het volgende gedicht geschreven.

Rick Burggraaf
Biologie en medisch 
 laboratoriumonderzoek

Top Talent programma:

Liberal Arts & Sciences: Global Citizenship 

E-mail: rick.burggraaf@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: -

Ri
ck

I am standing in the mountains,

high up. Clouds are closing in,

covering my sight.

I just saw someone

at a distance, climbing,

leading a group.

Was it you? I don’t know,

the cloud is in the way.

I like to imagine it is you, although

I have never seen you here.

A mountain guide.

The cloud drifts away again,

there are no people.

Where are you?

You are not here any longer,

but you will still be my guide.
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My study has been an amazing mess of subject areas. Having spent the 
first two years doing both Applied Computer Science and Electronic 
Engineering. Starting from the second year, this also included the 
excellence programme From Good to Great, and later the Conscious 
Business honours programme. I spent the last two years of my studies  
at the University of Twente, the University of Nottingham and the 
Saarland University of Applied Science. Which also included an internship 
at Dimeto GmbH. and thesis at Kisters AG.
 
Probably the best advice I can give to fellow students is that you should 
apply for everything and just try to get the most out of every situation. The 
opportunities are there if you are open to them.
 
It has been an absolute blast!
 
Feel welcome to inquire at the email address listed above about my skillset 
and/or study experiences.

River Vaughn Vink
Applied Computer Science, 
 Electronic Engineering

 ‘Towards progress.’

E-mail: vaughnvink@outlook.com
Titel afstudeerscriptie:  Project Achiv: Concepts on an open online teaching 

framework, AquisNet REP: Redesign of an advanced sensor 
reporting & management interface
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Top Talent programma:  

Conscious Business Challenge 
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Het HP is voor mij als het drinken van cola: Erg verslavend, je krijgt er een 
kick van en je wil het meest uit de fles halen. Cola staat nog bij mij in de 
koelkast, maar voor de HP community moet ik helaas vervanging gaan 
zoeken.

Als ik terugdenk aan mijn tijd als eerstejaars student Social Work, dan 
zie ik een jongen die meer uitdagingen zocht buiten de Bachelor om. Een 
jongen die graag een beetje extra werk aangrijpt, omdat het leren vanuit 
het “doen” voor hem soms beter werkt dan drie hoorcolleges op een dag 
aan te moeten horen. Ik vond het Honours Programme Health Care & 
Social Work en wist dat dit de aanvulling was op de Bachelor die ik zocht, 
maar had ook twijfels. Zou ik wel een “honours student” kunnen zijn? Wat 
is dat überhaupt? Hoeveel extra werk ga ik mij nu weer op de hals halen… 
Help!

Ik werd opgevangen in een vriendelijke, open community waar ik mocht 
zoeken naar mijn eigen plekje. We gaven onze eerlijke meningen geven 
aan elkaar en standpunten werden ter discussie gesteld. Vanuit oprechte 
interesse en respect konden we kritisch naar elkaar zijn met het oog op de 

Rob de Vries
Social Work

Top Talent programma:

Health Care & Social Work 

E-mail: Rob_d_vries@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Eenzaamheid onder jongeren verminderen. Waar zien 

jongeren zelf de oplossing?

Ro
b

ontwikkeling van de groep, als beginnend professional en als mens zijnde. We leerden 
van en met elkaar.

De woensdagen van 4 tot 8 vlogen voorbij, ook al had ik soms drie hoorcolleges gehad. 
Ik kreeg meer energie van het HP dan dat het mij heeft gekost. Het schrijven van een 
mooi portfolio was vaak wel even stressen… Ik heb vrienden kunnen maken bij het HP 
en vindt het raar dat mijn tijd hier nu ten einde loopt. Ik hoop dat het programma meer 
bekendheid gaat krijgen binnen Saxion en dat meer studenten mogen ontdekken wat 
voor aanvulling het HP kan zijn op de reguliere opleiding! 
Liefs, Rob.

 ‘Zou ik wel een “honours student” 
kunnen zijn?.’
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Na drie jaar deelnemer te zijn geweest van het HP ´Youth, Education and 
Society´ zit het er bijna op. 

Het Honours Programma heeft mij veel kansen gegeven. Ik heb mijn 
eigen kwaliteiten leren kennen, internationaal kunnen verbreden in 
Portugal, Polen en Schotland,  mee mogen werken aan mooie projecten, 
interessante workshops mogen volgen, ben op diverse vlakken uit mijn 
comfortzone getreden en heb een heleboel inspirerende mensen leren 
kennen. Mede door het YES-programma heb ik mij kunnen ontwikkelen tot 
de leerkracht die ik nu ben. 

Alle studenten en docenten van het Honours Programma Youth, Education 
and Society: ´ Ontzettend bedankt voor de leuke, inspirerende en leerzame 
jaren!´

Rosalie Overbeek
Opleiding tot leraar basisonderwijs 
(PABO)

 ‘Waarom binnen 
je comfortzone 
blijven als 
daarbuiten veel 
meer te beleven 
valt.́
Loesje

E-mail: rosalieoverbeek@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Een praktijkonderzoek naar het verbeteren van 

 rekenvaardigheden van groep 8 leerlingen binnen 
de  leerinhoud breuken.
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Top Talent programma:

Youth, Education and Society! 
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Toen ik in het eerste jaar van mijn bachelor zat was mij de reclame voor 
Saxion Top Talent al wel opgevallen, alleen zag ik mijzelf niet als een ‘top 
student’. Gelukkig heeft een vriendin mij toch naar de infomarkt meege-
sleept. Tijdens de infomarkt raakte ik met enorm enthousiaste studenten 
in gesprek en heb ik gelukkig toch gekozen om mij verder te verdiepen en te 
solliciteren. 

Nu drie jaar later ben ik nog steeds erg blij en trots op mijzelf dat ik de 
keuze heb gemaakt om het HP Changing Leadership te volgen. Ik heb 
mijzelf enorm mogen ontwikkelen, met de hulp van mijn kritische vrienden 
binnen het HP. Zo bleef ik mijzelf uitdagen om uit mijn comfortzone te 
stappen en aan persoonlijke ontwikkelpunten te werken. Dit voelde ook 
goed om te doen, door de veilige omgeving die we binnen het HP met 
elkaar creëerden. Ik heb mijzelf en anderen zien groeien op persoonlijk 
én professioneel vlak en ik ben trots op het resultaat dat we met z’n allen 

Sanne Krukkert
Gezondheid & Technologie

Top Talent programma:

Changing Leadership 

E-mail: sanne.krukkert@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Met mijn bachelor heb ik geen afstudeeronderzoek. Het 

enige wat hier in de buurt komt is het smart solutions 
semester, waarbij ik een onderzoek heb gedaan met 
mijn groep. De naam van dit onderzoek was: “Smart City 
 Application for Disabled People or People with Dementia”.

Sa
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hebben behaald. Zelf heb ik dingen gedaan die ik hiervoor nooit gedurfd had en nog 
steeds sta ik soms versteld van mijzelf. Zo heb ik gepresenteerd voor grote groepen, 
heb ik hele vette sessies neergezet met interessante sprekers en het mooiste van 
alles; ik durf meer op mijzelf te vertrouwen. De donderdagen samen tijdens de sessies 
én op het terras, ga ik heel erg missen. Gelukkig weet ik dat we elkaar blijven zien en 
dat ik er vrienden voor het leven bij heb. 

En ja, ik durf nu eindelijk van mijzelf te 
zeggen dat ik een Top Talent Student 
ben en ik ben hier trots op!´
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Hele verhalen zou ik kunnen vertellen over het Honours Program, wat 
deze drie jaren mij gebracht hebben is moeilijk samen te vatten. Een tijdje 
geleden heb ik een rap geschreven over de reis die ik als persoon heb 
meegemaakt. Dit stukje is een deel ervan: een deel van de mooie reis die 
ik samen met anderen heb mogen maken en hopelijk het begin van de vele 
reizen die nog gaan komen.

The Journey
I’ve been searchin’ 
“What does that mean then?” I’ve been learnin’ 
Findin’ my passion, leavin’ my burdens
Well, I brought a few with me, I’m not perfect

Standing out from others doesn’t hurt me
Being someone else is what concerns me
Wanna do creative things, keep learning
“Adventure?” Perfect
For me it was a very long journey, but hey
Was worth it though

Sanne Nijburg
Finance & Control

E-mail: sanne102@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: Creativity as a skill
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e

Top Talent programma:  

Creativity in Finance & Management 
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Now it’s time again
Take a look at the future and what it brings
Seatbelt back on, yeah, movin’ big
Look next year, everybody, where I have been

On a road right now that I can’t predict
Ask me “ Where to now?” But I got no script
Exploring ways, goin’ till I’m sick
The search begins, not done, so enjoy the trip, huh



Top Talent Jaarboek 2020 Top Talent Jaarboek 20209 4 9 5

41

Van studiereizen naar New York, Berlijn en Brussel tot gedichten 
voordragen bij een speak-up met toeschouwers. Ik weet niet waar ik moet 
beginnen met het omschrijven van de waarde die het HP voor mij heeft 
gehad. Mijzelf mogen ontwikkelen door het krijgen van de ruimte. Ruimte 
om te experimenten, te vallen en weer op te staan. Aanmoedigende 
woorden en rechtvaardige kritiek waren hier onderdeel van. Het gevoel van 
een community, die soms bijna voelde als een familie. 

Nu aan het einde van mijn reis denk ik terug aan mijn eerste jaar in het HP, 
toen ik me nog een klein meisje voelde. Inmiddels durf ik te zeggen dat ik 
me ontwikkeld heb tot een kritische jon-ge professional die haar stem wel 
laat horen. 

Saskia Oude Weernink
Social Work Euregionaal

Top Talent programma:

Health Care & Social Work

E-mail: saskia_oude_weernink@msn.com
Titel afstudeerscriptie: Ontspanning in de klas
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Handen die je helpen,

die je vasthouden,

die je duwen

Handen die je een schouderklopje geven, 

die je een tikje geven,

die je over de bol aaien

Handen die zich aanbieden,

die je soms wurgen, 

die voor je bidden

Handen die altijd achter je zijn,

Wetende dat ze je opvangen
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Na het eerste jaar van mijn opleiding Social Work was ik op zoek naar meer 
verdieping en uitdaging, net zoals de meesten die ervoor kiezen om een 
Honours Program te volgen. De keuze om vervolgens lid te worden van het 
HP Health Care & Social Work, is de beste keuze van mijn hele studie tijd 
geweest. 

Het HP zie ik als een cyclisch proces: ‘De blik van binnen, naar buiten, en 
weer terug naar binnen.’ 
Ik ben de afgelopen jaren uitgedaagd om te kijken naar de wereld om me 
heen. Om vervolgens de indrukken van buitenaf te verinnerlijken en hier 
een kritische mening over te vormen. Het HP heeft mij gestimuleerd en 
geholpen om mij te ontwikkelen tot een kritisch beginnend professional. 

Ik ben dankbaar voor alle mooie, leerzame, inspirerende en verbindende 
bijeenkomsten en gesprekken. Dankbaar voor de mensen die ik heb 
ontmoet en waar ik diepgaande gesprekken mee heb kunnen voeren. 
Dankbaar voor de uitdagende omgeving die het HP mij de afgelopen drie 
jaar heeft geboden. 

Saskia Verhagen
Social Work

E-mail: saskiaverhagen444@live.nl
Titel afstudeerscriptie:  Doorstroom binnen de hulpverlening bij jongeren met 

een autismespectrumstoornis en comorbiditeit van een 
 residentiële behandelgroep.
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Top Talent programma:

Health Care & Social Work 

Nu is het tijd om afscheid te nemen. Elke woensdag was HP-dag, ik vind het heel raar 
om te bedenken dat dit na de zomer niet meer zo is. Ik heb een fantastische tijd gehad 
en ik hoop betrokken te kunnen blijven bij deze bijzondere groep. 

 ‘De blik van 
binnen, naar 
buiten, en weer 
terug naar 
binnen.’
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Scotty Boomkamp
Finance & Control

Top Talent programma:

Creativity in Finance and Management 

E-mail: scottyboomkamp@gmail.com
Titel afstudeerscriptie: Duurzaamheid bij het beoordelen van kredietaanvragen

Sc
ot

ty



Top Talent Jaarboek 2020 Top Talent Jaarboek 20201 0 0 1 0 1

Toen ik drie jaar geleden aan het honours programma Innovation and 
Business Creation begon, had ik niet verwacht dat dit zo’n bijzondere 
leerreis zou worden. Het was vallen en opstaan, want wat heb ik veel 
geleerd de afgelopen drie jaar. Wat ik heel leuk vond aan het honours 
programma was de multidisciplinariteit en afwisseling in onderwerpen. Er 
zijn veel verschillende modules voorbijgekomen en hoewel ik de een leuker 
vond dan de ander, heb ik van alle avonden iets geleerd. Zo zijn we met de 
module Innovatie Management naar de Volkswagenfabriek in Wolfsburg 
geweest en hebben we tijdens de sessie Neuromarketing een eigen 
reclamevideo gemaakt!

Naast het volgen van de modules heb ik onwijs genoten van het zelf 
organiseren van een module. Natuurlijk slaagde niet alles wat ik deed, 
maar juist dit waren waardevolle ervaringen. Hierdoor heb ik bij het 
honours programma geleerd dat het niet erg is om fouten te maken. De 
module waar ik het meest trots op ben is de module Podcast. Op deze 
manier heb ik een stukje vanuit mijn eigen vakgebied kunnen toevoegen 
aan het honours programma. Daarnaast vind ik heel gaaf dat onze eigen 
podcast (Mengelmoes) op Spotify te luisteren is!

Steffi van Dartel
Creative Business

E-mail: steffivandartel@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: Duurzaamheidscommunicatie bij Hospitality Group
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Top Talent programma:

Innovation and Business Creation 

Ook ben ik erg dankbaar voor alle leuke en lieve mensen die ik heb leren kennen. 
Niet alleen mijn eigen jaar en honours programma, maar ook van het HP Changing 
Leadership. Het honours programma heeft echt gezorgd voor vrienden voor het leven! 
Het bijzondere aan de band met mijn mede HP’ers vind ik dat wij ook heel kritisch 
naar elkaar zijn. We helpen elkaar verder en kunnen ook gigantisch veel lol met elkaar 
hebben. 

Het waren drie hele mooie jaren en als het kon zou ik nog een jaartje doorgaan, maar 
nu is het weer tijd voor nieuwe uitdagingen! Lieve mede HP’ers, dankjewel voor het 
onvergetelijk maken van mijn studietijd en ik spreek jullie snel weer! 
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Stephan Bastiaans
Accountancy

Top Talent programma:

Creativity in Finance & Management 

E-mail: stephanbastiaans12@hotmail.com
Titel afstudeerscriptie: Faaloorzaken startende ondernemers
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 ‘To be continued...’
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I was always supporting the idea that if the person is not constantly 
looking for more opportunities and not taking challenges, he is missing 
out on discovering a new self. With this in mind, during my student years 
I have been always trying to participate in any existing opportunity in 
Saxion and beyond. And on my second study year I recognized Export 
Expertise Honours Program as a great chance to achieve more and find out 
something new about myself. 

Being a part of the team with like-minded students, who were as 
passionate about interesting challenges and innovative ideas as me, 
I was driven by an inspiring power to strive for more accomplishments 
and learnings. I have been proud to work together in a group with Larissa, 
Coline, Sina and Bianka, with whom we went through many hours spent on 
brainstorming and organization initiatives to realize how to actually make 
our export idea work. 

We started with thinking on how to import a product from Non-EU country 
to the Netherlands, also exploring what is our action plan and ambition 
for the product, seen as challenging to present on the Dutch market. 

Valeriia Filipchuk
International Business Management

E-mail: valeriia.filipchuk11@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  “Stakeholders engagement strategy for automation 

of business processes in Heineken”
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Top Talent programma:  

Export Expertise 

We believed that we are doing the right thing choosing a product with sustainable 
and purposeful mission and now, having its samples on our hands, we can see that 
anything what you could imagine is possible! With the great support and guidance 
from our coaches and supervisors, these years for me were full of openings, business 
experience and useful reflections on the process. 

The Export Expertise course appeared to be exceptionally practical and insightful on 
international business pillars. Three years ago I would not imagine that one decision 
to “do more” would actually reward me back with incredible experience and develop 
new competencies, which are now upscaling my ambitions in both professional and 
personal lives. 

Three main lessons which Export Expertise taught me: 
• You achieve more in a group of like-minded people 
• Better choose a harder path but which feels right 
•  Always keep the goal in mind but don’t forget to enjoy the process 

46
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De combinatie van mens, organisatie en technologie, daar word ik 
enthousiast van. Dit is de reden dat ik voor de studie Technische 
Bedrijfskunde heb gekozen. Ik vind het belangrijk het beste uit mijzelf 
en mijn toekomst te halen. Met gedreven mensen resultaatgericht 
werken aan deze toekomst, dat is waar ik naar op zoek ben. Het honours 
programma Innovation & Business Creation heeft deze behoefte zonder 
twijfel vervult. 

In het programma zitten we als eindverantwoordelijken aan het stuur van 
onze eigen leerreis in onze eigen organisatie. En die verantwoordelijkheid 
voel je! Alles wat we in ons programma doen organiseren we zelf. Dit 
betekent handen uit de mouwen, soms flink de mist in gaan en hier 
vervolgens van leren. Naast het nemen van verantwoordelijkheden heb 
ik door het luisteren naar experts, samenwerken met gelijkgestemde uit 
verschillende disciplines en een aantal sprongen in het diepe, veel geleerd. 
Zo heb ik vijf maanden in Denemarken gestudeerd. Dit vereiste wat 
zelfredzaamheid en heeft mij laten denken in mogelijkheden. 

Tim Campen
Technische Bedrijfskunde

Top Talent programma:

Innovation and Business Creation 

E-mail: timcampen19@gmail.com
Titel afstudeerscriptie:  Van stand-alone naar samenwerking. Een adviesrapport 

over de eerste stappen richting mens-cobot-samen-
werkingen in de Nederlandse maakindustrie.

Ti
m

De onbezonnen jongen uit het eerste jaar heeft gedurende deze drie jaar in het 
honours programma zijn oogkleppen voor alle mogelijkheden die deze wereld biedt 
afgedaan en ik wil iedereen die hierin een bijdrage heeft geleverd bedanken! Tot snel!

 ‘De combinatie van mens, organisatie 
en technologie, daar word ik 
enthousiast van.’
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Opeens kreeg ik een mailtje of ik mijn bijdrage voor het jaarboek van 2020 
wilde maken. Toen kwam het besef dat het er bijna op zit. Vier jaar op 
Saxion en drie jaar het HP volgen. Wat is dit voorbij gevlogen. In drie jaar 
zoveel nieuwe mensen ontmoet en zoveel nieuwe dingen gedaan.
Het HP Creativity in Finance & Management  trok mij aan, omdat ik iets 
extra’s wou tijdens mijn studie. Eerst dacht ik creativiteit dat is iets wat 
ik mis en misschien in mijn latere loopbaan nog goed kan gebruiken. 
Dit is ook de reden geweest om mij hiervoor aan te melden. Ons HP is 
alleen zoveel meer dan dat. Ik ben persoonlijk zo veranderd en anders 
over dingen na gaan denken door dit avontuur. Dit is iets wat ik in mijn 
reguliere studie nooit had kunnen leren. Door de hechte groep die we 
hebben hangt er een hele veilige omgeving waar iedereen zegt wat die echt 
denkt of voelt. Er wordt echt naar je geluisterd. Iets wat in deze tijd niet 
vanzelfsprekend is.

Mensen hebben mij gedurende deze drie jaar vaak gevraagd wat ik 
eigenlijk doe op al die avonden. Als je ze dan uitlegt waar je allemaal komt 
en wie je allemaal spreekt zijn ze vaak verbaasd dat zulke dingen allemaal 
kunnen. Ik denk dan tuurlijk kan dit, alles kan. Er zijn geen grenzen aan het 

Tim van Ast
Finance & Control

E-mail: tim@vanast.eu
Titel afstudeerscriptie: Systems modelling toepassen op mijzelf
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Top Talent programma:

Creativity in Finance & management 

programma. Dit is iets wat het heel sterk maakt. Studenten zijn in de lead en bepalen 
wat er gebeurt. Het is geen eenrichtingsverkeer zoals tijdens de reguliere studie. Je 
wordt hier echt getriggerd om verder te denken. Dit is iets wat mij zoveel verder heeft 
gebracht de afgelopen drie jaar.

Ook ik weet niet precies wat ik nou wil en waar ik voor sta (en met mij vele andere 
studenten). Met mijn afstudeeropdracht ben ik hier dieper op in gegaan middels een 
causal loop diagram. Dit heeft mij zoveel nieuwe inzichten gegeven dat ik veel beter 
weet waar ik heen wil  en hoe ik dit moet gaan bereiken. Dit is echt een fantastische 
methode om alle chaos in je hoofd op orde te krijgen. Als je meer wilt weten over deze 
methode of over mijn HP avontuur kom ik graag met je in contact
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In het voorjaar van 2017 vroeg ik mezelf af wat ik nog wilde bereiken tijdens 
mijn studie. Het eerste jaar van de opleiding Finance & Control ging erg 
gemakkelijk af en ik dacht dat het tijd was om een nieuwe stap te zetten. 
De stap kwam er toen mijn docent Hans Leijenaar mij motiveerde om 
volgend schooljaar te starten met het Honours Programma Creativity 
in Finance & Management. De allereerste bijeenkomst in september 
2017 vond ik erg vaag, maar tegelijkertijd ook zo inspirerend en creatief 
waardoor ik destijds nieuwsgierig was geworden wat het programma mij 
allemaal kon brengen in de rest van mijn studie.

En of het mij wat heeft gebracht! Gedurende het Honours Programma 
heb ik mezelf beter leren kennen, veel vrienden gemaakt en heb ik Europa 
rondgereisd. Tijdens het eerste jaar mocht je samen met je groepje de 
bijeenkomsten organiseren. Elk initiatief (hoe gek dan ook) was welkom en 
de insteek was: zo min mogelijk afspreken in een klaslokaal! 

Ik verheugde mij altijd op het Honours Programma die elke maandagavond 
werd gehouden. Iedere avond was weliswaar anders, maar de 
bijeenkomsten waren daardoor niet minder. De avonden varieerden van 

Wout Grootte Bromhaar
Finance & Control   
(voorheen Bedrijfseconomie)

Top Talent programma:

Creativity in Finance & Management 

E-mail: woutgroottebromhaar@live.nl
Titel afstudeerscriptie:  Ik heb in mijn afstudeerjaar onderzoek gedaan naar de 

bijdrage van gepensioneerde medewerkers in het werkveld.

W
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brainstormen over het toepassen van moderne technologie in de samenleving, van 
een avond van ‘uitersten’ tot en met een bezoek aan een verslavingskliniek. In het 
eerste jaar gaf je geleidelijk antwoord op onderstaande vragen:

• Wat is jouw verhaal? 
• Wat is jouw verborgen tafereel? 
• Wat is jouw oorsprong? 
• Welke transformatie wil je ondergaan? 
• Welke heldendaad wil je daarvoor verrichten?

Gedurende het Honours Programma heb ik geleerd wat mijn drijfveren zijn, heb ik 
mijn mening weten durven te uiten, heb ik geleerd om mij kwetsbaar op te stellen 
en heb ik het vooral erg naar mijn zin gehad! Daarnaast heb ik in jaar 2 en 3 van het 
Honours Programma ook niet stilgezeten. Ik heb veel geleerd over het opzetten van 
verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld een onderzoek naar de vaardigheden en 
competenties van een afgestudeerde Bedrijfseconomie student in het werkveld, en 
vond ik het daarnaast erg leuk om te doen! Dit heeft mij bovendien doen besluiten dat 
ik nog lang niet klaar ben met studeren.

Mijn hoogtepunten waren de reizen naar Lissabon, Bratislava, Riga en Napels en de 
vriendschappen die ik door het Honours Programma heb gemaakt. Benieuwd geraakt 
naar onder andere mijn drijfveren, verhaal en transformatie? Neem dan gerust contact 
met mij op!
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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  
ontwikkelingsbehoeften 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 veiligheids-
beleving 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

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

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

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

Overzicht
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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 levensomstandig-
heden, stemming (depressie, angst en stress), 
persoonlijkheid en psychisch welbevinden op  
subjectieve slaapkwaliteit in een diverse Neder-
landse 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 maat-
schappelijke 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

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

Daphne Everts Innovation and Business Creation Tourism Management daphneeverts@gmail.com 2018 Unwto as an oda-eligible organization

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

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
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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

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 pijn-
syndroom

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

Erlangga Ibrahim Honours Programme Life Science, 
Engineering & Design

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

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

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
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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 Schipper Creativity in Finance & Manage-
ment (English)

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

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 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

Job Hollander Innovation and Business Creation Commerciële Economie Sportmarketing jobhollander@hotmail.com 2018 Het vergroten van de betrokkenheid van handbal-
verenigingen bij het Project "Jongens Handbal-
len!"

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

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

Jordy Klunder Creativity in Finance &  
Management

Accountancy jklunder93@gmail.com 2015 Integrated reporting
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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 Schmal Health Care & Social Work Fysiotherapie juliaschmal96@gmail.com 2019 Vermoeidheid bij oncologische buikchirurgie

Jusra Hamam Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

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

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

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!

Koen Meijer Creativity in Finance &  
Management

Technische Bedrijfskunde k.meijer@outlook.com 2019 -

Kristy McGovern Creativity in Finance &  
Management

International Human Resourch Management keg.mcgovern@gmail.com 2018 Emotional Intelligence, Shaking it Up

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

Lars Ordelman Changing Cities: People, Places and 
Choices!

HBO-Rechten larsordelman@gmail.com 2019 -

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 -

Leonne Geerdink Ethics of Education PABO leonne2602@hotmail.com 2018 Zelfsturend leren en eigenaarschap bij het jonge 
kind
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Linda Lieferink Liberal Arts &  Sciences: Global 
Citizenship

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

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 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.”

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

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 Wientjes Liberal Arts & Sciences: Global 
Citizenship

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

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 professionaliteit 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
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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

Manouk Meijer Changing Cities: People, Places and 
Choices!

Bedrijfskunde MER meijermanouk@gmail.com 2018 Ondernemen in het digitale tijdperk: een onder-
zoek 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-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 voor-
calculatie van bovengrondse bouw- en verbouw-
projecten (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 doorloop-
tijden 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 -

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

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 samenwerkings-
vormen 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?

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?

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
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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?

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 

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 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 Siero Liberal Art & Sciences: Global 
Citizenship

Verpleegkunde saskiaasiero@hotmail.com 2019 -

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
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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

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

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 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

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

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
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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

Yasmin Affandi Creativity in Finance &  
Management

International Finance & Accounting yasminaffandi22@gmail.com 2019 -

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



Foto voorkant:  
in 2020 - het jaar van deze 7e editie van het  
Top Talent Jaarboek - vierden we een prachtige  
mijlpaal: 10 jaar Top Talent Programma.




