Voor Wie?
HKU honourstrack is voor derde- en vierdejaars HKU studenten

Programma
Tijdens het werken aan twee crossover challenges wordt
je begeleid door coaches met een multidisciplinaire
achtergrond. Ze introduceren je in hun netwerken zodat je je
project in de praktijk kunt toetsen en uitvoeren.
Het programma zit vol innovation breakouts. Je ontmoet
interessante gastsprekers, vernieuwers van buiten HKU die
lezingen verzorgen en je aan het werk zetten in inspirerende
workshops. We zorgen ervoor dat ze met hun onderwerpen
aansluiten bij de fase van de studie of de stand van zaken in
je eigen project. Enkele voorbeelden

HKU College lanceert in het
schooljaar 2016-2017 het
gloednieuwe Honourstrack
Crossover Creativity voor derdeen vierdejaarsstudenten

•

Design Thinking (Cor Noltee)

•

Value Creation (Vandejong)

•

Effectuation and Lean start-up (Rozanne Verhoeven)

•

Value Proposition Canvas (Don Zeewijk)

•

Blue Ocean Strategy (I-did slow fashion Movement)

•

Circular Economy (Stichting Soon)

Je studeert onder begeleiding van gastsprekers en een team
van interessante coaches van binnen en buiten HKU. Op die
manier verdiep en verbreed je jouw professionele netwerk.

Werkmethode
Tijdens het honours programma werk je in interdisciplinair
teamverband aan een tweetal crossover challenges. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van een methodiek die is ontwikkeld

Wil je met je creatieve talenten
echt iets bijdragen aan een
•

duurzame economie

•

sociaal bedrijfsleven

•

innovatieve culturele sector

•

betere toekomstige zorg

•

slimme manier van leven

•

inclusieve samenleving?

in de Master Crossover Creativity.
Die methodiek richt zich op de ontwikkeling van de volgende
kwalificaties
•

Regisserend ontwerpen
Regie voeren over het eigen leer- en ontwerpproces
met een aantal stakeholders in crossover contexten

•

Ontwerpend onderzoeken
Onderbouwing van keuzes in je ontwerpproces
met relevante onderzoeksresultaten en –methoden

•

Valoriseren en verbinden
Communiceren en creëren van waarde met concepten/
prototypes richting stakeholders

•

Interdisciplinair innoveren
Het creëren van een effectieve interdisciplinaire
samenwerking en het komen tot innovatieve concepten

Deze kwalificaties worden vermeld op het certificaat.

Verdiepen en verbreden
De Honourstrack doe je naast je gewone bachelor
programma, omdat je je kennis en inzicht wilt verbreden,
omdat je wel een extra uitdaging aan kan, omdat je graag
samenwerkt met studenten van andere disciplines, of omdat
je toegang wilt tot de een-jarige voltijd HKU Master Crossover
Creativity.

Toegang tot de Master!
In de laatste vier weken schrijf je aan je Master Plan. Wordt
dit goed beoordeeld, dan ben je als vierdejaars direct
aangenomen voor de HKU Master Crossover Creativity.

Twee illustratieve interviews met Master Crossover Creativity studenten

Selectie, methode en studielast
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Aanmelding voor de Honourstrack Crossover Creativity
staat open voor iedere derde- en vierdejaars HKU
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In aanvulling op de in art 3.4 lid 2 genoemde algemene
selectiecriteria zijn de volgende specifieke criteria van
toepassing:

•

Toelatingsgesprekken

de student heeft geen studieachterstand of een
studieachterstand van maximaal 10 studiepunten;

•

de student toont aan vanuit een professionele kwaliteit
en ontwikkeling iets te willen bijdragen aan een
slimmere manier van leven, een duurzame economie,
een sociaal bedrijfsleven, een innovatievere culturele

Mail of bel ons voor meer informatie

sector, betere toekomstige zorg, of een samenleving die
•

er ook echt voor iedereen is;

tjaard.horlings@hku.nl

antoin.buissink@hku.nl

de student laat een open houding zien ten aanzien van

06 83 377 166

06 14 233 830

interdisciplinaire samenwerking.
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Het programma is extra-curriculair

4

De studielast is 10 studiepunten

5

De voertaal is Nederlands

6

De colleges starten in oktober en vinden plaats op de
dinsdagavond

