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Factsheet 2015
Totaal aantal deelnemers aan activiteiten VoorUit:
Aantal deelnemers 0-18 jaar
Aantal volwassen deelnemers
Percentage man/vrouw verdeling
Aantal activiteiten (regulier, vakantie en incidenteel):
Aantal bereikte contactgezin leden:

25.301
19.830
5.471
54% vrouw en 46% man
556
230

Aantal VoorUit studenten in 2015 (voor in totaal 74 plekken):
Aantal VoorUit wijken:
Aantal woningen:
Aantal buurthuizen/buurtkamers:

110
9
37
12
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Over VoorUit
VoorUit is een project waarbij jaarlijks rond de 70 studenten in ruil voor woonruimte minstens 10 uur
per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze wonen. Het doel van VoorUit is om bij te
dragen aan de sociale cohesie van de wijk door participatie van bewoners te bevorderen.
De studenten zijn afkomstig van de VU en UvA en werken in 9 wijken in Amsterdam West, Nieuw-West
en Noord: de Kolenkitbuurt, Laan van Spartaan, Geuzenveld, Osdorp de Punt, Osdorp de
Reimerswaalbuurt, Slotermeer-Oost, Slotermeer-West, Slotervaart en de Molenwijk.
Om de doelstelling te behalen heeft VoorUit zich in 2015 gefocust op drie pijlers: Ontmoeting, Taal en
Talent en Actief Burgerschap.
Ontmoeting
VoorUit is voornamelijk actief in aandachtswijken in Amsterdam, waar sloop- en
renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Leegstand en tijdelijke verhuur dragen vaak bij aan een
verminderde betrokkenheid bij de woonomgeving. De buurthuizen van VoorUit zijn een plek waar
studenten en bewoners elkaar ontmoeten en samen activiteiten voor de buurt vormgeven.
De inzet van VoorUit reikt veel verder dan de werkvloer van het buurthuis. De studenten wonen
tenslotte in de wijk waar ze werken. Een kenmerkend onderdeel van onze werkwijze is
het contactgezin, waarbij studenten wekelijks een vast gezin bezoeken. Door deze ontmoetingen groeit
wederzijds begrip en wordt sociale segregatie tegengegaan. Er ontstaan waardevolle
vertrouwensrelaties en sociale netwerken die zelfs na het verlaten van het project blijven bestaan.
Studenten ontwikkelen een warme band met de plek waar ze wonen en voelen zich daardoor thuis in
de wijk.

Taal en Talent
Middels educatieve activiteiten wil VoorUit bewoners kansen bieden. De Nederlandse taal en het
benutten van talent zijn de toegang tot onderwijs en werk. Daarom ondersteunen we kinderen bij hun
huiswerk en bieden volwassenen de kans een hoger taalniveau te bereiken. Door aan te sluiten bij
persoonlijke leerdoelen wordt zelfstandigheid gestimuleerd. Doordat de buurthuizen laagdrempelig
zijn, vangen studenten veel signalen op en verwijzen indien nodig door naar andere instanties. Zo helpt
VoorUit bewoners hun weg te vinden in de maatschappij.
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Actief Burgerschap
VoorUit is voor deelnemende studenten een onvergetelijke leerschool in actief burgerschap. Studenten
ontwikkelen hun eigen talenten en zetten deze in tijdens hun werk. Om de kwaliteit van het project te
waarborgen besteedt VoorUit volop aandacht aan training en intensieve begeleiding. Het enthousiasme
van studenten werkt aanstekelijk en straalt af op de wijk. Door hun talenten te koppelen aan de vraag
vanuit de wijk ontstaan er hechte samenwerkingen.
VoorUit gelooft in de kracht van bewoners en stimuleert daarom actief burgerschap op ieders niveau.
VoorUit betrekt sleutelfiguren en vrijwilligers in de wijk bij initiatieven die uiteindelijk zelfstandig
kunnen worden voortgezet. Door allianties te sluiten met wijkpartners creëert VoorUit een integrale
aanpak waarin bewoners en studenten elkaar versterken.
De combinatie van wonen en werken in de wijk en de samenwerking met verschillende partners en
bewoners heeft in 2015 geleidt tot een groot aantal deelnames aan de verschillende vraaggerichte
activiteiten, de activering van bewoners en daarmee bijgedragen aan een betere leefbaarheid en sociale
cohesie.
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Organisatie
De Stichting Studenten voor Samenleving is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Het stichtingsbestuur werd in 2015 gevormd door: Pieter de Jong (Eigenaar Pieter de Jong, Stedelijke
projecten en advies), Elke Heidrich (Directeur Wonen, Eigen Haard) en Karen van Oudenhoven-van der
Zee (decaan Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit). Het bestuur is in 2015 vier keer
bijeengekomen.
In 2015 bestond de projectleiding uit Nynke Coenraads (Projectmanager), Aldert de Boer (projectleider
Communicatie), Thijs Paanakker (projectleider Selectie en Coaching) en Annika Hagg (projectleider
Onderzoek en Beleid tot juni 2015). De projectleiding werd geadviseerd door een stuurgroep waarin
afgevaardigden van de projectpartners (corporaties, stadsdelen en universiteiten) zitting nemen. De
stuurgroep is in 2015 drie keer samengekomen.
Elke VoorUit wijk staat onder leiding van een wijkcoördinator. Een VoorUit student die naast de tien uur
per week extra coördinerende taken uitvoert zoals roostering, contact met partners en teambuilding.
De VoorUit teams bestaan uit studenten van de VU en de UvA. Bachelor-, pre master-, en
masterstudenten van alle opleidingen kunnen meedoen. De focus lag in 2015 op het betrekken van
studenten uit de wijken waar VoorUit actief is, omdat zij de wijk goed kennen en een belangrijk rolmodel
zijn.
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Context 2015
Afgelopen jaar waren er een aantal substantiële (maatschappelijke) ontwikkelingen die invloed hadden
en in de toekomst zullen hebben op de werkwijze en organisatie van VoorUit.
Invoering Woningwet
In juni 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. De wet creëert duidelijkheid op de
woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties is en blijft
zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Ook de leefbaarheid in
de buurten, waar sociale huurwoningen voor corporaties staan, blijft een belangrijk aandachtspunt van
woningcorporaties. Er is echter minder geld beschikbaar voor leefbaarheid, en in de nieuwe Woningwet
zijn gedetailleerde regels opgenomen, welke activiteiten wel en niet door woningcorporaties moeten
of mogen worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid is er eentje voor veel
partijen. Voor gemeenten, welzijnsorganisaties en ook voor woningcorporaties. Elke partij neemt
daarbij zijn eigen rol. Woningcorporaties zijn er niet om omvangrijke en dure projecten te starten of om
zorg en welzijn over te nemen of te financieren. Corporaties kunnen wel de leefbaarheid bevorderen
door hun aanwezigheid in de wijk, in de vorm van bijvoorbeeld huismeesters die oren en ogen zijn,
waardoor sociale wijkteams hun werk beter kunnen doen. En door de inzet van vastgoed, bedoeld om
ontmoeting en activiteiten te faciliteren.
De Amsterdamse woningcorporaties, de partners van VoorUit, hebben met de gemeente Amsterdam
samenwerkingsafspraken gemaakt voor de periode 2015 – 2019. Ook over de inzet ten behoeve van de
leefbaarheid zijn afspraken gemaakt. De woningcorporaties zullen zich, in lijn met de nieuwe
Woningwet, met name richten op:
1. Basisbeheer (schoon, heel, veilig en groen);
2. Stimuleren zelfbeheer (en zelfredzaamheid)
3. Ondersteunen van kwetsbare bewoners
De activiteiten die VoorUit uitvoert in samenwerking met de woningcorporaties, passen volledig
binnen deze samenwerkingsafspraken. Deze activiteiten liggen met name op het gebied van schoon,
heel, veilig en groen, stimuleren van bewonersinitiatieven en het ondersteunen van kwetsbare
bewoners. Ook in de toekomst zullen de Amsterdamse woningcorporaties en VoorUit als partners
kunnen samenwerken aan de leefbaarheid in onze buurten.
Centralisatie lokale overheid
In 2015 werd de uitwerking van de centralisatie van de Gemeente Amsterdam zichtbaar in de wijken.
De budgetaanvraag- en verdeling ging via de Centrale Stad. De stadsdelen kregen een faciliterende rol.
Veel was nog niet duidelijk afgelopen jaar. VoorUit heeft geïnvesteerd in contact met de
gebiedsmakelaars en coördinatoren in de wijken waar we actief zijn. En was actief aanwezig op
(inspraak)bijeenkomsten over de gebiedsplannen- en analyses. Voornamelijk activiteiten op het gebied
van armoedebestrijding, educatie en talentontwikkeling voert VoorUit in samenwerking met de
stadsdelen Nieuw West, West en Noord uit.
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Participatiemaatschappij
De participatiesamenleving kreeg verder vorm in 2015. Om bewoners mee te laten doen en samen
verantwoordelijkheid te dragen voor de leefomgeving is een verschuiving in het werk van de VoorUiters
waar te nemen.
Vaak wordt VoorUit gevraagd om mee te denken over (en de uitvoer op zich te nemen van) informele
zorg, ondersteuning van kwetsbare groepen bewoners en het ondersteunen van vrijwilligers. Als
bewoner van de wijk heeft de VoorUit-student veel zicht op de vraag en kan buurtgerichte mantelzorg
verrichten waar nodig. Voor VoorUit is het belangrijk de grens te bewaken. De studenten zijn geen
professionals en hebben soms zelf ook behoefte aan ondersteuning. In de wijk werkt VoorUit samen
met het Wijkleerbedrijf, Buren Netwerk, zorg- en welzijnsinstellingen als Cordaan, Philadelphia, de
Volksbond en het ROC van Amsterdam. Op 2 februari 2015 organiseerde VoorUit een seminar met als
titel: Participatie maatschappij: Wie heeft de regie? Er was een hoge opkomst en samen met de
deelnemers hebben we gesproken over de verschuivingen in het maatschappelijke veld en de rol van
organisaties en overheden.

Co-creatie en co-financiering
VoorUit heeft in 2015 de relatie met project- en samenwerkingspartners bestendigd. Vanuit de eigen rol
en visie dragen alle partners bij aan het project. Er is hierdoor veel draagvlak en expertise beschikbaar
en een gedeelde verantwoordelijkheid in financiering. Door de samenwerking kan VoorUit in alle
domeinen actief zijn en heeft er zich een keten gevormd voor het bevorderen van participatie van
bewoners en het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie.
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Communicatie
In 2015 is een nieuwe huisstijl gelanceerd. De huisstijl heeft in elke wijk een eigen kleur gekregen vanuit
de overtuiging dat het werk van VoorUit kleur brengt in de wijken. Tegelijkertijd staan de verschillende
kleuren symbool voor de diversiteit in de VoorUit wijken. Deel van de nieuwe huisstijl is een website
waarop middels blogs verschillende verhalen worden verteld. Er viel veel te vertellen: inkijkjes in
activiteiten, ervaringen van studenten en buurtbewoners, onderzoeksverslagen, thema-avonden etc.
De blogs worden vaak door studenten geschreven en ondersteund door beeldmateriaal. Elke wijk heeft
daarnaast een eigen pagina waarop de contactgegevens van de wijkcoördinator, de blogs van de wijk
en het activiteitenrooster staan. Mede door het interactief gebruik van de website is het aantal unieke
bezoekers gestegen van 11.557 (2014) naar 18.883 (2015).

In 2015 deden ook de roosterflyers hun intrede. Deze komt per wijk vier keer in het jaar uit aan het begin
van een nieuwe periode met activiteiten die acht weken duren. De flyers worden door studenten
uitgedeeld bij de buurthuizen, op scholen en tijdens huis-aan-huisgesprekken met bewoners. De
roosterflyer heeft in elke wijk een oplage van 500 stuks.
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Publiciteit
VoorUit was met name actief op Facebook, waar (foto)verslagen van activiteiten gedeeld worden. De
Facebookpagina is in 2015 gegroeid van 500 likes naar 830 likes. Het bereik van de Facebookpagina is
gestegen van 142 naar 457 betrokken gebruikers per week.
Voor de werving van nieuwe studenten was VoorUit aanwezig op de bachelor- en masterdagen van de
VU en UvA. Daarnaast werden er posters en flyers verspreid op locaties waar mogelijke nieuwe VoorUitstudenten zich ophouden zoals: universiteiten, middelbare scholen, cafés en theaters.
Er zijn publicaties verschenen in buurt- en corporatiekrantjes, stadsblad de Echo, Steden in Transitie,
Stadleven, Amsterdam & CO, de Gazet, NUL20, Roomi en studenten werden geïnterviewd door
Amsterdam FM. Daarnaast werd er in 2015 vier keer een digitale nieuwsbrief verstuurd naar in totaal
353 abonnees.
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Activiteiten
De activiteiten van VoorUit zijn gericht op ontmoeting, taal en talent en actief burgerschap. Binnen de
activiteiten is er veel aandacht voor schoon, heel en veilig, zelfredzaamheid van de bewoners (sociaal
en economisch), participatie, talentontwikkeling, gezondheid en het bestrijden van overgewicht. De
activiteiten zijn veelal educatief, recreatief, sportief en creatief van aard.
Het contactgezin
In 2015 hadden 110 VoorUiters een contactgezin waar ze 2 uur per week langs gaan. Het doel van dit
bezoek is het leren kennen van elkaars leefwereld en achter de voordeur van de bewoners te komen. In
de praktijk resulteert dit in het ondersteunen van kinderen bij het maken van huiswerk, maar ook in
samen spelletjes doen. Er is interactie met de ouders en overige familie. De VoorUit studenten helpen
waar nodig met taal, voorlichting over bestaande regelingen en verwijzen door naar instanties indien
nodig. De studenten krijgen de mogelijkheid een gezin met een andere culturele achtergrond te leren
kennen en worden altijd gastvrij ontvangen met thee, koekjes en maaltijden.
In 2015 hebben een aantal VoorUit studenten geen contactgezin bezocht maar een eenpersoonshuishouden of een maatje via de Regenboog groep. Door deze contacten wordt niet alleen een
uitwisseling van leefwerelden gestimuleerd maar ook bijgedragen aan het tegengaan van eenzaamheid
en het stimuleren van sociale inclusie.

Gesprek met de Wijk
VoorUit werkt vraaggericht en heel lokaal in de wijk. Om erachter te komen wat er speelt worden huisaan-huis gesprekken met de wijkbewoners gehouden. Tijdens (informele) bewonersbijeenkomsten
werd het activiteitenaanbod besproken en werd er samen met bewoners gekeken naar wensen en
mogelijkheden voor activiteiten in de wijk.
Naar aanleiding van gesprekken met wijkbewoners hebben VoorUiters actief doorverwezen naar de
corporaties, het stadsloket, zorg- en welzijnsinstellingen en de politie. Ook zijn er specifieke activiteiten
gestart om in te springen op de vraag van bewoners; zoals een Groen & Gezond-activiteit in de
Molenwijk en een computerles voor mannen in Geuzenveld.
Vooral in wijken waar veel gaande is op het gebied van stedelijke vernieuwing (zoals de Aireystrook in
Slotermeer) spelen de VoorUiters in op vragen, het activeren van bewoners om
voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken en de omgeving van het complex veilig en schoon houden.
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VoorUiters in de wijk vormen een interessant uitgangspunt om te praten over de inzet van studenten in
bijvoorbeeld de informele zorg. Wethouder Udo Koch en D66 raadsleden Reinier Dantzig en Marjolein
Moorman bezochten het buurthuis in de Kolenkitbuurt en gingen in gesprek met de studenten over
VoorUit, het wonen in de wijk en de mogelijkheden die zijn zien op het gebied van vrijwilligerswerk.
Schoon, heel, veilig en groen
Een schone, hele, veilige en groene leefomgeving is prettig voor de bewoners en helpt bij het creëren
van een positief gevoel in de wijk. In samenwerking met de corporaties zijn in 2015 verschillende
Groendagen georganiseerd. Tijdens de Groendagen wordt er aandacht besteedt aan de groene
leefomgeving in de complexen. Er zijn geveltuinen aangelegd en er is een adoptie programma voor
ongebruikte beneden tuinen gestart. Daarnaast hebben veel wijken een (openbare) moestuin. De
VoorUit studenten beheren deze tuin, nemen zitting in het gebruikersoverleg en organiseren activiteiten
in de moestuin.
Maandelijks, wekelijks of incidenteel wordt aangesloten bij Opschoondagen. In Slotermeer-Oost gaan
leerlingen van de Heldring School (speciaal onderwijs) elke week de Dobbebuurt in om afval te
verzamelen en een praatje te maken met de bewoners.
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Om veiligheid in de buurt te vergroten hebben de vrouwengroepen in Slotervaart en Laan van Spartaan
een EHBO cursus gevolgd zodat ze in staat zijn in te grijpen en hulp te verlenen wanneer nodig. In
samenwerking met het Rode Kruis werd de inhoud aangepast aan het taalniveau van de deelnemers.
Veiligheid begint bij elkaar kennen. Er werden ontmoetingen met politie, de moskee en andere
organisaties in de wijk door VoorUit georganiseerd. Ook werd met de kinderen uit de buurt een
buurtkrant gemaakt, zoals de BurCuTur in Osdorp de Reimerswaalbuurt en de GaSet in Slotermeer.

Talentontwikkeling bij kinderen
Het ontdekken en stimuleren van talent bij de jongste bewoners van de wijk is een belangrijk
uitgangspunt van de buurthuisactiviteiten voor kinderen. Ook was VoorUit in 2015 actief op de scholen.
De huidige maatschappij vraagt soms veel van kinderen en legt de lat hoog. Hierdoor kunnen kinderen
onzeker worden over het eigen kunnen of het gevoel krijgen te falen. Het is daarom belangrijk dat
kinderen worden gecomplimenteerd voor hetgeen dat ze doen en worden bekrachtigd in de keuzes die
ze maken. VoorUit bood laagdrempelige educatieve activiteiten zoals een muziekclub of een
meidenclub, maar heeft in 2015 ook KIJK! uitgevoerd. Een fotoproject o.l.v. een professionele fotograaf
met een thema dat kinderen door hun ogen bekijken en in beeld brengen. Het project eindigde met een
expositie in WOW.
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In alle wijken heeft VoorUit huiswerkbegeleiding voor basisscholieren. In sommige wijken ook
huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren. De huiswerkactiviteiten vonden plaats op school, in
de VoorUit buurthuizen en in samenwerking met Studiezalen. Voor de huiswerkbegeleidingsactiviteiten
is altijd contact met ouders en docenten.
In verschillende wijken werd in 2015 samen met de Gemeente, scholen en wijkpartners gewerkt aan een
programma waarbij een eenduidige pedagogische werkwijze werd ontwikkeld.
Ouderbetrokkenheid
‘Kinderen zijn de ingang naar ouders’; dat hebben we altijd hoog in het vaandel gehad bij VoorUit. Maar
in de meeste gevallen heeft het contact met het kind en de aanwezigheid bij de activiteiten in het
buurthuis of daarbuiten niet direct geleidt tot meer ouderbetrokkenheid. In 2015 hebben we actief
ingezet op het organiseren van ouderavonden, ouder- en kind activiteiten en het betrekken van ouders
bij verschillende bijeenkomsten en bijvoorbeeld als coach bij het VoorUit voetbaltoernooi. Dit heeft
geleidt tot meer contact met ouders en de mogelijkheid om voorlichting te geven, problemen te
signaleren en gezamenlijk oplossingen te bedenken voor zaken die spelen in de buurt.

Samenwerken met vrijwilligers
De VoorUit studenten nodigden externe vrijwilligers uit en brachten de buurtbewoners in contact met
mensen waarmee zij wellicht anders niet snel in contact zouden raken. Dit waren bijvoorbeeld
topsporters, de wijkagent, een journalist maar bijvoorbeeld ook iemand die openlijk homo is. Het
kennismaken met vrijwilligers daagt buurtbewoners uit na te denken over uiteenlopende thema’s en
zorgt voor culturele uitwisselingen. Het onderlinge contact levert nieuwe contacten en visies op en kan
verassen en inspireren. Door deze ontmoetingen groeide het wederzijds begrip en werd sociale
segregatie tegengegaan.
Maar ook bewoners zelf waren belangrijke vrijwilligers. In de Molenwijk hebben bewoners,
ondersteund door studenten, activiteiten opgezet. Wilma Bakker, bewoonster van de Molenwijk, liep
al langer rond met het idee om een creatieve activiteit voor kinderen op te zetten. Met behulp van de
VoorUit-studenten heeft deze vrijwilligster een ontzettend populaire en structurele activiteit opgezet.
Na verloop van tijd hebben de studenten zich steeds meer teruggetrokken zodat Wilma de activiteit
zelfstandig draagt.
In Slotermeer-Oost hebben de VoorUiters bijgedragen aan het functioneren van het bestuur van de
Dobbekamer (buurthuiskamer) en alle vrijwilligers gemotiveerd en begeleidt en de bewoners
duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden en de activiteiten in de Dobbekamer.
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(Financiële) Zelfredzaamheid bewoners
Taal is de sleutel naar onafhankelijkheid en neemt een belangrijke plaats in het werk van de VoorUiters
in. De studenten geven in alle wijken conversatielessen, maar ook lezen, schrijven, rekenen en
computerles. Laagdrempelig, op ieders niveau en met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de
bewoners liggen. In Geuzenveld namen vrouwen met maar liefst acht verschillende nationaliteiten deel
aan de taalles. De Nederlandse taal is de verbindende factor in de ontmoeting en de uitwisseling van
elkaars achtergrond en cultuur.
In de taallessen maakte VoorUit in 2015 gebruik van het lesmateriaal van Taal voor het Leven en Educatie
voor Vrouwen met Ambitie (EVA). Alle VoorUiters krijgen een training om via deze bewezen methodes
als taalvrijwilliger aan de slag te gaan. Daarnaast is VoorUit aangesloten bij de Taal Alliantie in
Amsterdam.
Vooral kwetsbare groepen bewoners zijn niet altijd in staat zich zelfstandig te redden. Daarom werkte
VoorUit in 2015 met verschillende speciale doelgroepen zoals:
•

Senioren uit seniorencomplex Korte Water in Osdorp de Punt

•
•

Bewoners met een psychische beperking in Osdorp de Reimerswaalbuurt,
Bewoners van zorginstelling Philadelphia met een gehoorbeperking en psychische indicatie in
Geuzenveld.
Leerlingen van de Heldring School (speciaal onderwijs) in de Dobbebuurt in Slotermeer-Oost.

•

Wijkoverstijgende activiteiten
De lokale impact van VoorUit wordt versterkt door de verbinding met andere wijken in een stadsdeel of
de stad Amsterdam. In 2015 werden een aantal wijkoverstijgende activiteiten georganiseerd om een
thema te belichten, ontmoeting te stimuleren en bewustwording te creëren:
Taalfeest Nieuw-West in HvdW de Honingraat 27 feb 2015
Internationale Vrouwendag in HvdW de Honingraat 6 maart 2015
Dodenherdenking en viering vrijheid Sloterplas 4 mei 2015
VoorUit voetbaltoernooi Sportpark Ookmeer 31 mei 2015
Parade en Smaakboulevard Zomer in Nieuw West Sloterplas juni 2015
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Coaching en begeleiding van de studenten
Sinds 2015 is er een nieuwe opzet van de sollicitatieprocedure waarin de kandidaten een
videosollicitatie doen. Dit levert direct meer informatie op over de persoon en het is een middel voor
studenten om via een modern communicatiemiddel iets persoonlijks te laten zien. Daarnaast is de
drempel wat hoger om te solliciteren voor VoorUit en niet alleen voor een woning. Er waren 80 nieuwe
aanmeldingen voor de zomervakantie. Het sollicitatie gesprek vond plaats in zes groepsbijeenkomsten
waarin casussen behandeld werden en meer informatie over het werken bij VoorUit verstrekt werd. De
studenten werden nadat ze aangenomen waren bij VoorUit door de coördinatoren en teamleden
ingewerkt. Ook is er in 2015 gestart met een trainingsprogramma voor nieuwe wijkcoördinatoren
waarin wordt stilgestaan bij het oefenen met managementvaardigheden zoals: vergadertechnieken,
timemanagement en communicatie.
Er is in 2015 een pedagogisch protocol ontwikkelt. Dit document stimuleert studenten om van elkaar te
leren, volgens duidelijke richtlijnen te werken en om pedagogische vraagstukken bespreekbaar te
maken in de (team)vergaderingen. Daarnaast hebben we een samenwerking met NO KIDDING
waardoor we aandacht geven aan kindermishandeling en huiselijke geweld en VoorUiters begeleiden
in het werk.
In 2015 waren er 5 thema avonden met de thema’s Pedagogiek, Evaluatie, de Islam, Kindermishandeling
en Huiselijk Geweld en Teampresentaties.
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Onderzoek en onderwijs
In 2015 zijn verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken uitgevoerd naar VoorUit of elementen van
VoorUit. Deze onderzoeken zijn heel waardevol voor het professionaliseren en verbeteren van VoorUit
en bieden de onderzoekende studenten een interessant onderzoeksonderwerp. Daarnaast zijn er van
de bachelor opleidingen Antropologie en Sociologie van de VU onderzoekspractica in de wijk
uitgevoerd. Eind 2015 is gestart met een Community Service pilot project binnen de Faculteit Sociale
Wetenschappen en de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de VU, waarbij studenten vanuit het
curriculum bijdragen aan de wijk en de stad Amsterdam.
VoorUit heeft studenten van het Oberlin College, UCLA en het Emory Henry College uit Amerika
verwelkomd om een dag mee te lopen en ervaring op het gebied van onderwijs, onderzoek en
vrijwilligerswerk te delen.
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Partners en financiers
Projectpartners:

Samenwerkingspartners:
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Financiers:
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