
 

 

Wanneer gaan we? 

We gaan rond 19 mei tot 28 mei 2023 ( 

data zijn nog niet met zekerheid 

vastgesteld). We gaan ruim een week 

op pad. 

Waar gaan we naar toe? 

We gaan naar Oost-Marokko. Naar de 

plaatsen Oujda en Berkane. We 

bezoeken een universiteit en 

verschillende organisaties die zich 

bezighouden met maatschappelijke 

issues in Marokko. 

Wat kost de reis? 

We gaan uit van kosten rond de 600 

euro per persoon. Hierin zijn de 

vliegtickets, hotel en ontbijt en transfer 

in begrepen. Eten en drinken ter plaatse 

zijn voor eigen rekening. 

 

 

 

Voorbereiding nodig? 

In blok 3-4 zijn er vijf voorbereidingsbijeenkomsten op de dinsdagavond en na de reis is er een afsluitende 

bijeenkomst. Deelname aan deze lessen is verplicht. Meer informatie vind je in de studiehandleiding. 

Inzet en enthousiasme is een vereiste       

 

 

Studiereis Marokko 2023 

In mei 2023 gaan we met een groep enthousiaste studenten en docenten een studiereis maken naar Marokko.  

Er is jarenlang ervaring opgedaan met studiereizen naar verschillende landen waarbij zowel studenten als 

docenten hun professionele en persoonlijke ontwikkeling een boost geven. Ben jij die liefdevolle nieuwsgierige 

professional die graag in contact komt met het onbekende (of juist het bekende) en samen met andere 

studenten/docenten op ontdekking wil gaan dan is dit misschien wel iets voor jou! 

Wie gaan er mee? 

We gaan met een groep van 25 mensen naar 

Marokko.  Dit zijn studenten en docenten van de 

opleidingen Toegepaste Psychologie, Sociaal 

Juridische Dienstverlening , HBO-rechten en Social 

Work. Multidisciplinair reizen met elkaar! 

Elke studierichting kent een aantal plekken toe aan 

studenten, bij meer aanmeldingen vind er een 

selectie plaats aan de hand van motivatiebrieven. 

Voor Social Work studenten dient deze studiereis als 

onderdeel van de Sociale Agenda; je gaat samen 

met een praktijk in Marokko een 

beroepsproduct/interventie maken en/of uitvoeren. In 

de lessen van de Sociale Agenda zal daar meer 

aandacht voor zijn. 
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