
  
 
 
 
 
 
Evy – Culturele Antropologie & Toegepaste Psychologie 
 
“Ik denk dat de minor DSvdW geschikt is voor alle mensen die snakken naar ruimte om iets 
te doen wat hun écht interesseert in de studie. Het is voor studenten die misschien al heel 
lang een fascinatie hebben voor een onderwerp of achter hun passie te komen. Het is voor 
mensen die een uitdaging willen, maar toch een steunende begeleiding. Ook is de minor 
voor de student die zijn hele leven teleurgesteld is geweest in het onderwijs. Deze minor 
bewijst namelijk het tegendeel.” 
 
Rianne – Pedagogiek 
 
“De minor De Staat Van De Wereld heeft mijn kijk op de wereld vergroot, door iedere week 
actief bezig te zijn met allerlei maatschappelijke thema's. De ruimte die je binnen deze minor 
krijgt om éindelijk eens aan de slag te gaan met een zelfgekozen onderzoek waar jij 
geïnteresseerd in bent, in plaats van het standaard schoolwerk. Tijdens de minor heb ik 
naast veel over wereldwijde thema's en mijn eigen onderzoek, ook veel over mezelf geleerd. 
NUtrecht, de plek waar de minor plaatsvindt is heel anders dan een standaard klaslokaal. De 
vrijdagmiddag wordt altijd afgesloten met een borrel. Er is altijd ruimte voor een goed 
gesprek én voor veel gezelligheid.” 
 
Giulia – Human Resource Management 
 
“De minor De Staat van de Wereld staat in het teken van uitdaging, verdieping in 
maatschappelijke thema's en persoonlijke ontwikkeling. Je bent straks een half jaar lang 
bezig met je eigen onderzoek over een zelfgekozen onderwerp/thema waar jouw interesse 
ligt. Binnen jouw onderzoek heb je alle (creatieve) vrijheid, fijne begeleiding van je coaches 
en medestudenten én geef je jezelf het mooie cadeau van zelfontplooiing. Elke week is er 
een nieuwe themadag met aandacht voor een belangrijk onderwerp binnen onze 
samenleving/wereld. Deze minor beloofd een leerzaam, uitdagend en bovenal gezellig 
halfjaar te worden!” 
 
Emily-Jane – Sportkunde 
 
“Voor de vrije, ruime maar ook gestructureerde denkers die al iets in de wereld wil 
veranderen of onderzoeken in een omgeving waar het meer draait dan om jouw 
eindproduct. Maar waarbij jij de kern bent en van daaruit mag gaan leren, inspireren, 
ontdekken, geven, nemen en delen.” 
 
  



 
 
 
 
 
Sophie – Commerciële economie 
 
“Deze veelzijdige minor zal een hele nieuwe wereld voor je openen, waarin je aangemoedigd 
wordt om te leren over interessante maatschappelijke onderwerpen waar wij vaak niet 
genoeg de tijd voor nemen of krijgen om echt over te leren. 
  
Je krijgt met deze minor de mogelijkheid om een thema waar jij je echt graag in wilt 
verdiepen helemaal te kunnen uitpluizen op de manier zoals jij die wilt. Daarnaast rond je dit 
project ook af met een eindproduct waar je vrij staat om te maken wat je wilt om op deze 
manier je onderzoeksbevindingen op een waardevolle manier te delen met de wereld. Je kan 
dit zo groot maken als je zelf wilt! 
  
De minor zorgt er, naast je eigen onderzoek, ook echt voor dat je een persoonlijke groei 
doormaakt en dat je wereldblik verrijkt wordt. Laat je inspireren en bewonderen door de 
mega gave themadagen, gezellige teamuitjes, buitenland reis, borrels en onderzoeken van je 
klasgenoten. Je krijgt de mogelijkheid om samen te leren over het onderzoek zoek, te 
sparren over je thema en samen te leren over de wereld die wij bewonen. 
  
Zoek jij naar die vrijheid om je interesses en passies te achtervolgen? Schrijf je dan nu 
meteen in voor de minor De Staat Van De Wereld!” 
  
Wouter – Integrale Veiligheidskunde 
 
“Gewoon doen. Oprecht. Het is een reis van een halfjaar die je meeneemt langs allerlei 
perspectieven. Durf je eigen denkbeelden, kaders en opvattingen ter discussie te stellen en 
jezelf dingen af te vragen. 
  
Daarnaast: Kies het thema dat je het aller vetst vindt en ga dat vooral onderzoeken! Wees 
niet bang om groots te dromen, want met de steun van deze coaches en het geloof in jezelf 
haal je echt ieder doel (als je er zelf echt 10000% in gelooft en achter staat), want je moet 
het wel echt zelf doen.” 
 
Sjors – Environmental Sciences 
 
“De minor is echt een plek voor mensen met een doel of ideaal. Je kan er hier perfect 
invulling aan geven in een supergezellige community.” 
 
Aalan – Communicatie 
 
“Iemand met een open houding. Dus sta open om ook van je kijk te veranderen. Heb 
affiniteit met wereldproblemen en ben bereid om je in iets te ontwikkelen wat je nog niet 
kan. Voel je geroepen en uitgedaagd, wees behulpzaam.”  



 
 
 
 
 
Robert-Jan – Integrale Veiligheidskunde 
 
“Als ik iemand zou adviseren om ook de minor DSvdW te gaan doen zou ik zeggen dat het 
doen van deze minor ervoor zorgt dat je wordt meegenomen in een enorm enerverend 
halfjaar waarin er ruimte is voor diepgaande gesprekken, het opdoen van inzichten en kennis 
rondom vele maatschappelijke onderwerpen, gezelligheid en een toffe reis binnen Europa. 
Dit alles samen in een minor community waarin je jezelf kunt zijn en er ruimte is voor 
iedereen.  
  
Ook is het enorm gaaf en verrijkend om een halfjaar onderzoek te mogen doen op een 
manier die bij jou past en jij leuk vindt om te doen. Van het maken van een website tot het 
organiseren van een lezing. Het kan allemaal en dat maakt deze minor zo uniek.” 
 
Laura – International Tourism Management 
 
“Als iemand denkt dat de minor voor hen een goede keuze zou zijn zou ik dat ten zeerste 
aanmoedigen. Voor mij persoonlijk is deze minor de beste keuze geweest die ik op dat 
moment in mijn leven kon maken. Ik heb zo veel geleerd over de wereld en mensen om mij 
heen. Ik denk dat als iemand dezelfde ambitie heeft om tijdens diens studietraject een half 
jaar echt iets over de wereld te gaan leren, buiten de onderwerpen die je misschien al 
gewend bent, is er naar mijn idee geen betere minor om te kiezen.” 
 
Daan – Bestuurskunde 
 
“De Staat van de Wereld-minor heeft mij als persoon verder gebracht. De inzichten die je 
over jezelf leert, leer je niet op je opleiding. Het geeft je vrijheid tot persoonlijke 
ontwikkeling, jij maakt de keuze die jij wilt als persoon. Wat wil je graag, waar ligt je passie, 
vind datgene wat jou drijft. 
  
Al met al een top minor voor iedereen aan te raden als je soms met jezelf zit, richting nodig 
hebt of al met al de wereld een betere plek wilt maken.” 


