Buurtcampus Utrecht Oost (CONCEPT)
Oost voor Elkaar wil samen met studenten en (wijk)partners een Buurtcampus in Utrecht Oost
realiseren. Een uitdagende en laagdrempelige leeromgeving waar studenten samen met
bewoners en professionals naar oplossingen voor relevante vraagstukken uit de wijk zoeken en
een zichtbare en tastbare bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.
Een Buurtcampus sluit aan bij een nieuwe visie op onderwijs in een samenleving waar kennis en
informatie digitaal beschikbaar zijn. Enerzijds: meer opgavegericht werken, geen vaste plek en
docent de gehele dag, een flexibele leeromgeving waarin talenten aan bod komen en met
nieuwste onderwijstechnologie. Anderzijds: meer ingebed in de gemeenschap en ook in interactie
met mensen die niet digitaal vaardig of anderszins kwetsbaar zijn. Tot slot sluit de Buurtcampus
aan bij ‘basisvaardigheden voor iedereen op orde’ en ‘levenslang leren’.
Er gebeurt in Oost al veel waarbij kan worden aangesloten: Leefstijlclub Oost, bak-, duo- en
koffiefietsen, straat- en buurtapps, buurtnetwerken/burenhulp, digitaal platform OostvoorElkaar.nl,
Vitaliteitslab, wijkkrant, wijkinformatiepunt, inloopspreekuren en alles wat wijkpartners doen.
Doel van de Buurtcampus is een open ontwikkelplek voor en een gecoördineerde en
enthousiasmerende inzet van MBO-. HBO- en WO studenten in de wijk met de juiste praktijk- en
(groepsgewijze) begeleiding door wijkdocenten, actieve bewoners en professionals uit de wijk. En
een open en laagdrempelige leerplek voor bewoners.
Fysieke aspecten
Aansluiten bij wijkagenda & wijkpact
Werken op buurtontmoetingsplekken
Huisbezoeken; (creatief) contact maken
Buurtacademie & Vrijwilligersacademie op locatie

Virtuele aspecten
Bewoners bevragen, data ophalen
Kennis en resultaten breed delen
Online wijkdialoog, interesses studenten
Ontsluiten via digitaal platform

Meerwaarde
De meerwaarde van een Buurtcampus is dat studenten en stagiaires minder vanuit
beroepsregels werken en meer vanuit zichzelf als mensen met talenten of passies. Daardoor
kunnen zij sneller vragen van bewoners en ondernemers begrijpen. En wordt interprofessioneel
én inclusief samenwerken alsmede sociaal ondernemen bevorderd.
Functies van Buurtcampus
a. Stageplekken in de wijk (ook met oog op nieuwe buurtbanen)
• ICT-ondersteuning en praktische ondersteuning aan huis
• Peersupport, praktische en werkbegeleiding (groepsgewijs door bewoners) in samenhang
b. Doorlopende lijn in wijkpilots & -projecten
• Op basis van gezamenlijke wijkagenda en bewonersbehoeften
• Bundeling van projecten en de inzet van wijkdocenten
c. 1-Loket voor data- en evaluatieonderzoek
•
Behoeftepeilingen bij bewoners en terugkoppelen
•
Vindbaarheid & impact van concrete activiteiten/initiatieven
d. Ontmoetingen, dialoog & kennisdeling
• Elkaar leren kennen en weten te vinden: Buurtacademie & cursussen voor vrijwilligers
• Vragen actief ophalen & resultaten breed verspreiden
Vervolgstappen
Het concept mét studenten verder uitwerken en financiële middelen vinden voor projectleider.
Verder een community manager die dynamische kennisuitwisseling in de wijk kan organiseren.

