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Excellentiemodule: Studiereis

New York

Een studiereis naar New York, de stad die 24 uur per dag doorgaat.

Jij gaat dit meemaken en zien èn je gaat een inzicht krijgen in de keerzijde van een stad die maar doorraast. Sommige mensen
kunnen dit niet bijbenen en dreigen achter te raken.
Sommigen worden in buurten geboren waar de mogelijkheden minder zijn, armoede, criminaliteit, verslaving enz. En dan is de grote
vraag; wie staat er op voor deze mensen, wie bepaald de agenda waarbij er een pleit wordt bezorgd voor deze mensen en wie helpt
deze mensen?
Deze studiereis ga jij een blik krijgen binnen verschillende organisaties en universiteiten waar gewerkt en geleerd wordt binnen het
sociaal domein. Inspirerende ideeën en schokkende ontdekkingen zullen elkaar afwisselen. Je zal veel: “Food-for-Thought” krijgen
waarmee we hopen dat je een koppeling kan maken naar zowel je opleiding als wel je eigen professionele ontwikkeling.
De uiteindelijke vraag over een stad als New York is: WHO OWNS THE CITY?
De reis betreft een excellentiemodule en is bestemd voor studenten die zich bewust verder willen ontwikkelen richting hun ambities.
Dat vertaald zich lang niet altijd in cijfers. Vandaar dat we hier ook niet op selecteren. Waar het bij deze reis wel om draait is de
hoogste bereidheid en inzet om ook echt met elkaar op onderzoek uit te gaan. Bovendien gaan we je vragen om ons net als de
voorgaande drie edities een bijdrage te leveren aan de organisatie van de meest inspirerende, leerzame en onvergetelijke ervaring
die de Hogeschool van Amsterdam in huis heeft.
Studenten die interesse hebben kunnen voor 15 november een video van maximaal 5 minuten sturen via wetransfer.com naar
j.holten@hva.nl en g.verheul@hva.nl via wetransfer.com. Leg in deze video uit waarom je meewilt en waarom je denkt dat deze reis
past bij jouw ambities om jezelf verder te ontwikkelen. Meer praktische informatie is te vinden op:
https://studiedelen.mijnhva.nl/studiedelen/fmr-1819-8900HMNY16/1819

