
Educatieve programma’s
HBO & WO

humanityhouse.org 



humanityhouse.org Hoe is het om te moeten vluchten

Vrede en veiligheid zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Rampen en conflicten beïnvloeden de levens van tientallen mil-
joenen mensen in de wereld. Wat doet dit met jou?

Op dit moment zijn er wereldwijd 68,5 miljoen mensen op de 
vlucht. Dat is het hoogste aantal ooit. In het Humanity House 
maken we humanitaire thema’s invoelbaar door middel van een 
ervaringsreis waarbij je hoort, ziet en beleeft wat het betekent 
om te overleven in een ramp- of conflictgebied. Of je nu wel of 
geen voorkennis hebt over deze thema’s, een bezoek aan ons 
museum brengt rampen en conflicten die je normaal alleen op 
tv ziet of waarover je in de krant leest dichterbij. Het onvoor- 
stelbare wordt voorstelbaar. Tijdens een interactieve reis in 
het Humanity House kruip je als het ware in de huid van een 
vluchteling.

PLAN JE BEZOEK
Het Humanity House biedt verschillende programma’s voor  
studenten aan rondom de thema’s vluchtelingen, oorlog, 
noodhulp en wereldpolitiek. Ze zijn los en in combinatie te 
boeken. Vul de Ervaringsreis bijvoorbeeld aan met de Humani-
tair Oorlogsrecht presentatie van het Rode Kruis of het college 
Humanitaire Bezorgdheid over noodhulp en structurele samen-
werking van ICCO en Kerk in Actie. Of kies voor SimSummit, 
een simulatie game waarin een vergadering van de VN Veilig- 
heidsraad centraal staat. Kies je liever voor een persoonli-
jke ontmoeting met iemand die gevlucht is? Dat kan dat ook!  
Heb je interesse in de inhoudelijke programma’s die we vaak in 
de avond (soms ook overdag) aanbieden? Bekijk dan de agenda 
van het Humanity House!

Voor meer informatie kun je kijken op: 
www.humanityhouse.org/educatie/voortgezet-onderwijs/

Heb je vragen?Of wil je meer informatie over de beschikbaar-
heid van de programma’s? Dan kun je altijd contact met ons op- 
nemen via: educatie@humanityhouse.org of 070 3100050

HUMANITAIRE ORGANISATIES
Zoek je meer informatie over rampen en conflicten? Organisa-
ties als het Rode Kruis, NCDO, UNHCR, Stichting Vluchteling 
en andere partners van het Humanity House hebben uitgebreide 
informatie en onderzoeksrapporten op hun websites staan.

DETAILS
Aantal leerlingen:  Max. 30 per groep
Aantal begeleiders: 1 vannuit school
Dagen: Maandag - Vrijdag

Voor grotere groepen kunnen wij in overleg een 
programma samenstellen.

DOCENT EDITHSTEINCOLLEGE:
  

“Onze studenten hebben meer inzicht gekregen in de hulpver-leningen aan mensen in oorlog - of rampgebieden.



Vluchtelingen beheersen het nieuws. Maar vaak wordt er óver 
hen gepraat, in plaats van mét hen. In Het Humanity House 
komen vluchtelingen zelf aan het woord. Want waarom laat 
iemand alles achter? En wat maakt een vluchteling allemaal 
mee tijdens en na zijn vlucht? In onze ervaringsreis kruipen je 
studenten in de huid van een vluchteling. Daarna ontmoeten 
ze acht mensen die hun vluchtverhaal vertellen. Shaza Manla 
(12) uit Syrië bijvoorbeeld, een muziektalent met grootse plan-
nen voor de toekomst. En de Irakese Akhrat Selevani (17), die 
vertelt hoe het voor haar was om acht jaar lang in allerlei Neder-
landse asielzoekerscentra te wonen en te wachten.

WAT GAAN JE STUDENTEN DOEN?
Waarom besluit iemand te vluchten? In het voorgesprek stellen 
we je studenten confronterende vragen als: “Zou jij vluchten 
zonder je familie?” Na elke vraag zoomen we in op een actueel 
thema. Met behulp van schurende vragen, feiten en cijfers 
bereiden we je studenten voor op de ervaringsreis. Vervolgens 
worden je studenten persoonlijk ‘ingecheckt’ en gaan ze samen 
op reis met een opdrachtenboekje in de hand. Na afloop delen 
ze hun ervaringen. Wat heeft de reis losgemaakt? Kortom: in ons 
museum zijn je studenten niet alleen toeschouwers, maar ook 
deelnemers, (mee)denkers en (mee)doeners.

COMBINEER!
Combineer de ervaringsreis met een inhoudelijk programma 
van een van onze partners: Humanitair Oorlogsrecht presen-
tatie van het Rode Kruis of het college het college Humanitaire 
Bezorgdheid van ICCO en Kerk in Actie. Je kunt ook kiezen voor 
een persoonlijke ontmoeting en in gesprek gaan met Sahar, 
Ayham, Mohamed, Qorban, Yaman of een andere voorlichter. 
Een half uur lang vertelt een van hen zijn/haar vluchtverhaal. 
Studenten zullen ontdekken dat ‘een vluchteling’ een mens is net 
als zij, met dromen, gevoelens en angsten. Iemand die studeert, 
graag tijd doorbrengt met zijn familie en vrienden en leuke din-
gen doet. Kortom: een leven leidt dat helemaal niet zo anders is 
als dat van hen.

DETAILS
Duur: 90 minuten
Prijs: € 6,50* per student
Betaling: Per factuur
Aantal studenten Max. 30 per groep

Maak je jouw bezoek compleet met een van de inhoudelijke 
programma’s, dan hanteren wij de prijs van € 12,50* per 
student. Dit geldt bij een minimum van 15 personen. 

*Prijzen zijn inclusief btw.

Voor grotere groepen kunnen wij in overleg een
 programma samenstellen.

YVONNE:  

“ Ik voel me geen vluchteling in Nederland, ik voel me eenNederlander. 

humanityhouse.org Studenten op de vlucht

INTERESSANT VOOR
• Internationaal Recht
• Journalistiek, Rechten
• Culturele Antropologie
• Sociologie, Conflictstudies
• Ontwikkelingsstudies
• Politicologie
• Internationale Betrekkingen
• Europese Studies en Filosofie
• Taal- en Cultuurstudies
• Geschiedenis
• Psychologie

HUMANITAIRE ORGANISATIES
Zoek je meer informatie over rampen en conflicten?  
Organisaties als het Rode Kruis, NCDO, UNHCR,  
Stichting Vluchteling en andere partners van het  
Humanity House hebben uitgebreide informatie en  
onderzoeksrapporten op hun websites staan.



HOE BRENG JE VREDE TOT STAND?
In 2018 bekleedt Nederland een jaar lang een zetel in 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hier worden 
beslissingen genomen over de crises en oorlogen in de wereld.  
Nederland praat een jaar lang mee in dit centrum van macht. 
Wat betekent dat concreet en welke invloed heeft Nederland 
als relatief klein land in zo’n jaar? In samenwerking met het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt het Humanity House 
SimSummit aan voor studenten in het hoger onderwijs. Een 
programma van 2,5 uur waarin een vergadering van de VN- 
Veiligheidsraad wordt nagebootst en er onder leiding van een 
medewerker van de Taskforce VN-Veiligheidsraad met student-
en wordt gereflecteerd op de diplomatieke verhoudingen die 
van belang zijn op dit internationale podium.

SIMULATIE VN-VEILIGHEIDSRAAD
Een internationale crisis dreigt uit te breken als gevolg van 
de situatie in Qirabia, een fictief land in Noord-Afrika. De 
zittende president weigert de recente verkiezingsuitslagen 
bekend te maken, waardoor er onlusten uitbreken bij de aan-
hangers van de oppositiepartij. Demonstraties en geweld ver-
spreiden zich over het land, inwoners vluchten en de aanhang-
ers van beide partijen eisen op gewelddadige manier steun voor 
hun zaak. Studenten zijn in deze simulatie de vertegenwoor- 
digers van de landen die lid zijn van de Veiligheidsraad. Ze 
worden bijeengeroepen om een resolutie op te stellen die de 
vrede in Qirabia moet herstellen.

IN GESPREK MET EEN ERVARINGSDESKUNDIGE
Tijdens de simulatie wordt er meegekeken door een medewerk-
er van de Taskforce VN-Veiligheidsraad (Ministerie van Buiten-
landse Zaken). Deze afdeling coördineert de Nederlandse 
 inbreng in de Veiligheidsraad. Na afloop worden de gebeurt-
enissen en gemaakte keuzes nabesproken. Hoe is de simulatie 
te vergelijken met een echte vergadering, welke verhoudin-
gen spelen een belangrijke rol en op welke manier probeert  
Nederland zich in te zetten voor een wereld van vrede en veilig- 
heid?

DETAILS
Doelgroep: Hbo/Wo
Duur: 2,5 uur
Prijs: €12,50 per student
Betaling: Per factuur
Aantal studenten: Tussen 15 - 30

*Prijs is inclusief btw.

humanityhouse.org SimSummit

INTERESSANT VOOR STUDENTEN:
• Internationale Betrekkingen
• Rechten
• Filosofie
• Politicologie
• Conflictstudies
• Development Studies
• Disaster Management Studies

SAMEN MET



“Was je bang tijdens je vlucht?” “Wat herinnert je hier in  
Nederland het meest aan thuis?” “Wat is jouw toekomstdroom?” 
Deze en andere vragen kunnen je studenten stellen aan o.a.  
Sahar, Ayham, Mohamed, Qorban en Yaman. Zij delen hun  
persoonlijke vluchtverhaal. We bieden je twee mogelijkheden: 
een programma als aanvulling op de ervaringsreis van 30  
minuten en een losstaand programma van 60 minuten. In  
beide programma’s staat het persoonlijke vluchtverhaal van de 
voorlichter centraal.

DE ONTMOETING – 30 MINUTEN
Tijdens de ontmoeting vertelt Sahar, Ayham, Mohamed,  
Oorban, Yaman of een andere voorlichter zijn/haar persoonlijke 
verhaal. Dit bestaat uit drie delen: het leven in het thuisland, de 
vlucht en het leven in Nederland. Leerlingen krijgen alle ruimte 
om vragen te stellen. Dit lesprogramma is alleen in combinatie 
met de ervaringsreis te boeken. Deze combinatie maakt actuele, 
belangrijke maar complexe thema’s voor studenten begrijpelijk 
en invoelbaar.

DE ONTMOETING – 60 MINUTEN
De focus van dit programma is het verhaal van Sahar, Ayham, Mo-
hamed, Qorban, Yaman of een andere voorlichter, maar – zoals 
we dit ook doen bij de ervaringsreis – bereiden we dit gesprek 
voor met een inhoudelijke inleiding: hoeveel vluchtelingen 
zijn er wereldwijd? Welke landen vangen ze op? Waar vluchten 
ze naartoe? Zo weten je studenten in welke context het verhaal 
van de voorlichter te plaatsen is.

MEER BEGRIP
Je studenten zullen ontdekken dat ‘een vluchteling’ een mens is 
net als zij, met dromen, gevoelens en angsten. Iemand die naar 
school gaat of werkt, graag tijd doorbrengt met zijn familie en 
vrienden en leuke dingen doet. Kortom: een leven leidt dat hele-
maal niet zo anders is als dat van hen.

DETAILS
Te boeken op: Neem contact op met 
 educatie@humanityhouse.org 
 voor informatie over de beschik-
 baarheid van dit programma.
Doelgroep: HBO & WO
Duur: 30 minuten
Prijs: €100,- per groep
Betaling: Per factuur
Aantal studenten: 
Max. 30 per groep

*Prijs is inclusief btw.
 
Voor grotere groepen kunnen wij in overleg een 
programma samenstellen.

humanityhouse.org De Ontmoeting

VOOR WIE?
Doe je een van de volgende studies? 
Dan is het Humanity House zeker een bezoek waard! 

• Internationaal Recht
• Journalistiek, Rechten,
• Culturele Antropologie 
• Sociologie, Conflictstudies 
• Ontwikkelingsstudies
• Politicologie 
• Internationale Betrekkingen
• Europese Studies en Filosofie 

Ook interessant voor studenten van de verschillende Taal- en 
Cultuurstudies, Geschiedenis en Psychologie.

SAMEN MET

AYHAM:  

“Als er een deur dicht gaat,gaat er een andere open.



COLLEGE EN DISCUSSIE OVER NOODHULP 
EN STRUCTURELE SAMENWERKING
Als er elders in de wereld een probleem dreigt te ontstaan of 
al gaande is, staan we klaar om te helpen. We zijn ten slotte 
humanitair begaan met het lot van armen, rechtelozen en 
slachtoffers van (natuur)geweld. Wereldwijd zijn er dan ook 
talloze organisaties die zich vanuit filantropische principes 
inzetten voor het verbeteren van mensenlevens. Maar, de crisis 
lijkt nu ook toegeslagen in de hulporganisaties zelf. 

Is de hulp die we verlenen eigenlijk wel effectief? Wie wordt hier- 
mee geholpen en wie niet? En leidt het verlenen van hulp niet 
tot afhankelijkheid? De kritiek op noodhulp- en ontwikkelings- 
beleid zwelt aan, terwijl de behoefte, door toedoen van grootse 
natuurrampen en conflicten, jaarlijks stijgt.

WAT GAAN DE STUDENTEN DOEN?
In dit programma gaan studenten in gesprek met Douwe Slot 
(voorlichter rampenpreventie, ICCO en Kerk in Actie) om dit 
vraagstuk te onderzoeken. Wat zijn de valkuilen in de humani-
taire hulpverlening en op welke manier kan er toch een con-
structieve bijdrage worden geleverd in het herstellen van een 
getroffen gebied?

DETAILS
Duur: 60-70 minuten
Prijs: € 7,50* per student
I.c.m. ervaringsreis: €12,50* per student
Betaling: Per factuur
Aantal studenten: Tussen 15 - 30

*Prijs is inclusief btw.

Het programma is op aanvraag uit te voeren en te
combineren met de ervaringsreis.

humanityhouse.org Humanitair Oorlogsrecht

INTERESSANT VOOR
• Internationale Betrekkingen
• Rechten
• Filosofie
• Politicologie
• Conflictstudies
• Development Studies
• Disaster Management Studies

SAMEN MET
Dit programma bieden wij aan in samenwerking met ICCO en 
Kerk in Actie. Als internationale ontwikkelingssamenwerking 
organisatie spannen zij zich in voor een wereld zonder armoede 
en onrecht. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen 
mens uitgezonderd. Dit doen we door met lokale organisaties en 
kerken samen te werken, zo’n 900 wereldwijd.



COLLEGE EN DISCUSSIE OVER NOODHULP 
EN STRUCTURELE SAMENWERKING
Als er elders in de wereld een probleem dreigt te ontstaan of al 
gaande is, staan we klaar om te helpen. We zijn ten slotte hu-
manitair begaan met het lot van armen, rechtelozen en slach-
toffers van (natuur)geweld. Wereldwijd zijn er dan ook talloze 
organisaties die zich vanuit filantropische principes inzetten 
voor het verbeteren van mensenlevens. Maar, de crisis lijkt nu 
ook toegeslagen in de hulporganisaties zelf. Is de hulp die we 
verlenen eigenlijk wel effectief? Wie wordt hiermee geholpen en 
wie niet? En leidt het verlenen van hulp niet tot afhankelijkheid? 
De kritiek op noodhulp- en ontwikkelingsbeleid zwelt aan, ter-
wijl de behoefte, door toedoen van grootse natuurrampen en 
conflicten, jaarlijks stijgt.

WAT GAAN DE STUDENTEN DOEN?
In dit programma gaan studenten in gesprek met Douwe Slot 
(voorlichter rampenpreventie, ICCO en Kerk in Actie) om dit 
vraagstuk te onderzoeken. Wat zijn de valkuilen in de humani-
taire hulpverlening en op welke manier kan er toch een con-
structieve bijdrage worden geleverd in het herstellen van een 
getroffen gebied?

DETAILS
Duur: 60-70 minuten
Prijs: € 7,50* per student
I.c.m. ervaringsreis: €12,50* per student
Betaling: Per factuur
Aantal studenten: Tussen 15 - 30

*Prijs is inclusief btw.

Het programma is op aanvraag uit te voeren en te 
combineren met de ervaringsreis.

humanityhouse.org Humanitaire bezorgdheid

INTERESSANT VOOR
• Internationale Betrekkingen
• Rechten
• Filosofie
• Politicologie
• Conflictstudies
• Development Studies
• Disaster Management Studies

SAMEN MET
Dit programma bieden wij aan in samenwerking met ICCO en 
Kerk in Actie. Als internationale ontwikkelingssamenwerking 
organisatie spannen zij zich in voor een wereld zonder armoede 
en onrecht. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen 
mens uitgezonderd. Dit doen we door met lokale organisaties en 
kerken samen te werken, zo’n 900 wereldwijd.



ERVAAR, ONTMOET & BEKIJK
In deze combinatie-excursie van Humanity House, Vluchtelingen 
Werk, Movies that Matter en Filmhuis Den Haag verdiepen 
tudenten zich in de thema’s mensenrechten, migratie en asiel- 
beleid. Tijdens de ervaringsreis, ontmoeting en het bekijken 
van een film wordt studenten gevraagd om vanuit verschillende 
perspectieven na te denken over de opvang van vluchtelingen. 
Vluchtelingen beheersen het nieuws. De stroom mensen, op 
de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking, houdt aan.  
Velen proberen met gevaar voor eigen leven Europa te bereiken, 
maar steeds meer Europese landen sluiten hun grenzen. Hoe is 
het nu eigenlijk om te moeten vluchten? En hoeveel verantwoor-
delijkheid heeft Europa in het opvangen van deze mensen?

DE MACHTSVERHOUDING TUSSEN EUROPA 
EN VLUCHTELINGEN

Stranger in Paradise
Filmhuis Den Haag & Movies that Matter

Op het snijvlak van documentaire en fictie onderzoekt Stranger 
in Paradise de absurde dilemma’s van Europa’s immigratie-
kwestie. In een klaslokaal in Sicilië vertelt een leraar pas gearri- 
veerde migranten drie verschillende verhalen over hun toekomst 
in Europa. Het proces is een confrontatie voor de migranten 
maar ook voor de kijker met de verschillende houdingen die  
Europa aanneemt ten opzichte van vluchtelingen.

DETAILS
Doelgroep: HBO & WO
Prijs: € 11,50* per student
Duur: 1 dagdeel
Aantal studenten: min. 15 - max. 30 per groep

*Prijzen zijn inclusief btw.

Voor grotere groepen kunnen wij in overleg een 
programma samenstellen.

humanityhouse.org Combi Excursie Filmhuis Den Haag

INTERESSANT VOOR
• Internationale Betrekkingen
• Rechten
• Filosofie
• Politicologie
• Sociologie
• Filmstudies

SAMEN MET



Prinsegracht 8, 2512GA, Den Haag 
T. 070 31 00050 | zaalhuur@humanityhouse.org
www.humanityhouse.org/zaalhuur |


