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Durf jij over je eigen vakgebied heen te kijken? Werk 

jij graag samen en deel je graag je kennis met anderen? 

En wil jij de samenleving verbeteren? Dan is de minor 

Expeditie ge schikt voor jou! Tijdens deze minor werk 

je samen met studenten, docenten en professionals van 

de academies HBS, ACT en ABR&R. In multidisciplinaire 

teams ontwerp je innovatieve oplossingen voor een 

gastvrijere samenleving. Je doet kennis en ervaring op 

in projecten waarin service design, gastvrij ontwerpen 

en creatieve technologie de basis vormen. Jij kiest je 

eigen project. Waar kun je aan denken? Een gastvrije 

binnenstad, een good food platform of een gastvrijere 

leefomgeving voor buitenlandse studenten zijn slechts 

enkele voorbeelden.  

De minor ‘Expeditie’

Ga mee op ontdekkingstocht naar innovaties 
voor een gastvrije samenleving

WELKOM
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‘De reden dat ik kies voor de minor ‘De Expeditie’ is dat ik het 

zie als een uitdaging waarin ik mijzelf verder kan ontdekken 

en ontwikkelen. Ik vind het interessant om te zien hoe onze 

samenleving verandert. Zo merk ik zelf dat we in Nederland 

vooral op onszelf gericht zijn. Iedereen heeft dan ook een andere 

definitie bij het woord gastvrijheid. Daarom wil ik de uitdaging 

aangaan om samen met mijn medestudenten opzoek te gaan 

naar welke bijdrage wij kunnen leveren aan het verbeteren van 

de gastvrijheid in onze samenleving’. 

Meer ervaringen en informatie vind je op het Expedition Journal 

via bastienneblog.wordpress.com.

Jamilla Ettema (studente HBS)

Voor wie, wat en waar? 
Alleen studenten van de Hospitality Business School, Academie Creatieve 

Techno logie en Academie Bestuur, Recht en Ruimte worden toegelaten tot de 

minor Expeditie. De minor wordt twee keer per jaar aangeboden. Het onderwijs 

wordt zowel in Enschede als in Deventer verzorgd. Daarnaast worden wekelijks 

‘fieldtrips’ door Nederland geor ganiseerd en werk je een week op locatie in het 

buitenland! Door deze fieldtrips moet je rekening houden met zo’n 400 euro aan 

onkosten. De voertaal van de minor Expeditie is in principe Nederlands, maar we 

maken ook gebruik van Engelstalige literatuur. 

De minor Expeditie wordt afgesloten met vier toetsen:

•  Vision, een mondelinge presentatie waarin je jouw visie geeft op de toe gevoegde 

waarde van gastvrijheid in de samenleving (6 EC)

•  Project proposal, een projectvoorstel waarin je jouw onderzoek en ontwerp 

van de oplossing omschrijft (6 EC)

•  Reflection, een portfolio waarin je reflecteert op jouw talent en teamwork (6 EC)

•  Prototype, een assessment waarin je de waarde van de door jou ontworpen 

oplossing toelicht (12 EC).

Nieuwsgierig geworden?
Wij verwelkomen jouw talent. Kijk voor meer informatie, toelating en aanmelden 

op bison.saxion.nl. Voor vragen kun je terecht bij Bastienne Bernasco via 

s.h.c.m.bernasco@saxion.nl. 
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