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Toelatingseisen

Wil jij ervaren dat de wereld groter is dan Nederland? Heb je

Je hebt de propedeuse van je opleiding gehaald en zit minimaal in

belangstelling voor duurzaam ontwikkelingswerk? Wil je weten hoe

Major 3. Ook heb je aantoonbaar praktijkervaring opgedaan door

het is om een aantal maanden te verblijven in een andere cultuur?

middel van een stage.

Kun jij samenwerken in een multidisciplinair team aan uitdagende
projecten? Dan is de minor ISD iets voor jou! Deze minor biedt jou

Aanmelden

de unieke kans om jouw kennis te delen met lokale professionals.

Voor deze minor moet je solliciteren. Je stuurt je brief, CV en een

Werk samen met lokale docenten, artsen, social workers, managers,

positief advies van je studiebegeleider. Met uitzondering van de

ondernemers, ict'ers, engineers en meer! Je werkt met lokale

projecten in Suriname wordt deze procedure in het Engels

opdrachtgevers en wordt begeleid door een docent van Windesheim.

uitgevoerd. Je solliciteert op een project. Een beschrijving van deze

Je levert een waardevolle bijdrage aan duurzame projecten. Tegelijk

projecten vind je op onze website www.minorisd.nl. Aanmelden doe

krijg je de kans om jezelf als professional verder te ontwikkelen.

je minimaal voor 1 april (voor semester 1) of 1 oktober (voor

Stap uit je comfortzone en ontdek meer over jezelf. Maak nieuwe

semester 2). Het liefst ontvangen we je aanmelding ongeveer een

vrienden en mooie herinneringen. Deze internationale ervaring, het

jaar van tevoren. Stuur je sollicitatiebrief naar:

wonen en werken in een ontwikkelingsland, is een geweldig

minor-isd@windesheim.nl

avontuur dat je nooit meer zult vergeten!

Moet ik veel zelf regelen?

om preventie en voorlichting over dit probleem.

Nee, dat hoeft niet. Als je kiest voor deze minor dan regelt
Windesheim je project, je huisvesting en begeleiding. We helpen je

The Gambia (Brikama)

bij het boeken van tickets en het aanvragen van je visum. Je werkt in

Gambia is een land met veel verschillende groepen. We werken hier

de minor ISD niet alleen. Alle projecten zijn zoveel mogelijk

vanuit het Gambia College. De projecten in dit land zijn gericht op

multidisciplinair. Dat betekent dat je samenwerkt met studenten uit

het verbeteren van het onderwijs, ondersteuning in begeleiding en

verschillende opleidingen aan één of meerdere projecten. Je gaat

behandeling van psychiatrische patiënten en ondersteuning bij

ook altijd met een groep studenten naar het projectland. Je project

medische posten. Daarnaast ook op het slaan van waterputten en

is gericht op duurzaamheid en je werkt samen met lokale

opzetten van zonne-energieprojecten. Ook is er een sterke behoefte

opdrachtgevers. Je stemt af op hun wensen en behoeften. Maakt het

aan ICT kennis.

uit welke studie je nu volgt? Eigenlijk niet. We hebben uitdagende
projecten voor studenten in alle studierichtingen. Check de website

Suriname (Paramaribo)

www.minorisd.nl voor een uitgebreide beschrijving van de

De projecten in Suriname bevinden zich grotendeels in Paramaribo.

projecten.

Er zijn ook enkele projecten die meer in de binnenlanden liggen. Er
zijn projecten gericht op onderwijs, bouwen, ondernemen,

De minor begint met drie weken voorbereiding op Windesheim.

productontwikkeling, verpleegkunde en sociaal werk.

Daarna vertrek je met je groep voor vier maanden naar het
projectland. In die vier maanden heb je ook recht op twee weken

Zuid-Afrika (Kaapstad)

vakantie. Dit in overleg met je opdrachtgever. Als je terugkomt in

We hebben verschillende projecten in de omgeving van Kaapstad.

Nederland draag je je project over aan de volgende groep

We werken in townships met kinderen en jongeren en helpen daar

studenten.

mensen met het opzetten van een eigen business. Daarnaast zijn er
projecten gericht op bouwen en ontwikkelen van de townships.

Projectlanden
Uganda (Kampala)
Indonesië (Bali)

In Uganda zijn er projecten voor business en onderwijs. Je helpt

De projecten van de minor ISD in Indonesië vind je grotendeels op

lokale mensen bij het opstarten van hun eigen bedrijf. Ook zijn er

Bali. We werken hier samen met de plaatselijke universiteit. Je

projecten voor studenten verpleegkunde en social work.

woont in Singaraja in het noorden van Bali. Op Bali werken we aan
diverse projecten binnen de pre-school, afval, ouderenzorg,

Vietnam (Hanoi)

gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs.

In deze wereldstad kun je je expertise kwijt op het gebied van de
gehandicaptenzorg. Ook zijn er projecten in het onderwijs en sociaal

Cambodja (Phnom Penh)

werk.

De projecten in Cambodja zijn gericht op herstel van het land na de
verschrikkingen van de Rode Khmer. Er zijn verschillende projecten

Periode

voor studenten Techniek en Business zoals het ontwikkelen van een

De minor wordt aangeboden in semester 1 en semester 2.

eco-toeristische plantage en projecten bij NGO’s waarbij je
samenwerkt met professionals in Social Work en Onderwijs.

Meer informatie en contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Smid

Zambia (Chipata)

(minorcoördinator) via p.smid @windesheim.nl of ga naar de

De projecten in Zambia liggen allemaal in de buurt van Chipata aan

website www.minorisd.nl

de grens met Malawi. Studenten (max 8) van verschillende
opleidingen werken samen aan diverse onderwijs, gezondheidszorg

Wil je weten wat studenten op dit moment doen in de

en arbeid gerelateerde activiteiten. Zambia kent een grote Aids/HIV

projectlanden? Volg ons dan op instagram:

problematiek. In veel van de projecten draait het daarom ook vaak

www.instagram.com/minor_isd/
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