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Het is alweer enige tijd geleden dat WIJS haar laatste nieuwsbrief uitbracht. Om jullie toch

op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, nieuwtjes en verhalen van

betrokkenen zullen we vanaf nu ieder kwartaal een nieuwsbrief publiceren waarin zowel

studenten, medewerkers als netwerkpartners de ruimte krijgen om hun visie en ervaringen

omtrent WIJS te delen. In deze nieuwsbrief geven wij je o.a. een korte terugblik op de

afgelopen maanden, lees je meer over het onderwijsprogramma SamenWIJS en vertelt

Vincent, student geneeskunde aan de RUG over zijn betrokkenheid bij de Corona

Challenge. 
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De coronamaatregelen hebben uiteraard  het

afgelopen jaar ook de nodige impact gehad op de

werkwijze van WIJS. Hierdoor werden studenten en

projectleiders van WIJS uitgedaagd om te kijken naar

nieuwe mogelijkheden. Met succes. Toen afgelopen

herfst de tweede coronagolf Nederland trof besloot

WIJS haar dienstverlening verder uit te breiden en

toegankelijker te maken. Om de inwoners op een

veilige en verantwoorde manier te kunnen

ondersteunen is WIJS begonnen de steunpunten ook

online aan te bieden. Studenten hebben het digitaal

steunpunt zodanig eenvoudig ingericht dat het niet

vereist is dat de bewoners digitaal vaardig moeten

zijn. Op deze wijze kon WIJS er toch voor zorgen dat

de inwoner bij de student met de juiste expertise

terechtkomt. 

Cijfers 

Uiteindelijk zijn het afgelopen jaar toch nog 1700

inwoners geholpen door 1000 studenten van WIJS.

Variërend van het geven van juridisch advies tot het

helpen bij het doen van belastingaangiften. Sinds

maart dit jaar was het weer mogelijk om op afspraak

bewoners te ontvangen in de Ruimte, Het Floreshuis en

Forum Groningen. Tenslotte werden er voor en met

verschillende opdrachtgevers uit de gemeente

Groningen onderzoek gedaan naar uiteenlopende

vraagstukken.

Terugblik 



Sinds september 2020 loop ik  met veel  p lezier

stage bi j  WIJS.   

Vooral  het contact met de inwoners en het

samenwerken met andere studenten v ind ik  enorm

leuk.  Door inwoners ben ik  in  contact gekomen

met organisat ies en in i t iat ieven waarvan ik  het

bestaan niet  eens wist .  Aan het einde van een

gesprek met een inwoner weet ik  dat ik  zelf  ook

kennis  heb opgedaan,  wat ik  later  weer kan

inzetten om een ander te helpen.   

 

Ik  merk dat inwoners mi j  inmiddels  herkennen en

vertrouwen,  h ierdoor kan ik  ze beter

ondersteunen.  Doordat het team bi j  WIJS ui t

ambassadeurs en projectcoördinatoren van

verschi l lende opleidingen bestaat ,  kunnen we

elkaar ondersteunen bi j  v raagstukken en onder l ing

veel  van elkaar leren.  Verder merk ik  dat ik  t i jdens

het contact met inwoners gesprekstechnieken toe

kan passen,  die ik  t i jdens mi jn opleiding heb

geleerd.   

 

Kennis delen met
inwoners
Chantal Blanket, student Toegepaste

Psychologie, over WIJS: 

Ti jdens de kerstper iode hebben studenten van WIJS

verschi l lende act iv i te i ten ontwikkeld en ui tgevoerd

voor ouderen in de stad.  Zoals  bi jvoorbeeld het

sturen van kerstkaarten,  het brengen van een

bezoekje aan de deur of  door kerststuk jes u i t  te

delen.  Dit  a l les om ouderen een hart  onder de r iem

te steken t i jdens de kerst  in  een lockdown. Zowel

de inwoners als  de studenten hebben de bezoekjes

als  heel  bi jzonder ervaren.  

Om het n iet  te laten bi j  een kort  bezoekje z i jn  er

verschi l lende vervolgafspraken gemaakt.  Naast

regionale aandacht voor deze act iv i te i ten bracht

de NOS de studenten van WIJS kort  in  beeld op het

achtuur journaal  van 23 december 2020 vanaf

minuur 22.

https://www.npostart .n l/nos- journaal/23-12-

2020/POW_04508486

WIJS is het NOS
journaal

https://www.npostart.nl/nos-%20journaal/23-12-2020/POW_04508486


Dit  jaar is  er  maar l iefst  een groep van 48 studenten gestart  die bi j  WIJS afstuderen,  stagelopen of

het SamenWIJS programma volgen.  Daarnaast z i jn  er  diverse studentengroepen act ief  in  de wi jken.  

Zo z i jn  er  studenten die onderzoek doen naar de leefbaarheid in Lewenborg,  z i jn  er  studenten die

act iv i te i ten organiseren in Selwerd en doen er  studenten onderzoek vanuit  de Gezonde Stad in de

In idsche buurt/de Hoogte.  Zi j  zu l len z ich tot  de zomer in gaan zetten voor de stad Groningen en haar

inwoners.  Studenten zul len onderdeel  u i tmaken van verschi l lende community 's .  

Dit  z i jn  leergemeenschappen binnen WIJS waarin studenten mult id iscipl inair  en mult i level

samenwerken.  De community ‘s  z i jn  zodanig inger icht dat studenten een bi jdrage leveren aan de

samenleving van de stad.  Zo houden studenten z ich bezig met thema’s als  eenzaamheid,

huiswerkondersteuning,  maatjes projecten en bemensen ze de steunpunten in de stad. 

Dit  jaar hebben de studenten een introduct ieweek gehad,  waar in z i j  door middel  van een onl ine

programma behalve met elkaar kennis  hebben gemaakt met WIJS,  de wi jk ,  de stad en de inwoners.  

Een en ander vond plaats aan de hand van digitale rondleidingen,  onl ine col leges,  een train ing

gespreksvoer ing,  een ‘stadsgame’ en een interact ieve quiz.  

WIJS bestaat inmiddels  u i t  zes samenwerk ingspartners.  In  september z i jn  ook het Alfa Col lege en

Noorderpoort  col lege aangesloten.  Daarmee is  het projectteam van WIJS verr i jkt  met twee nieuwe

project leden en extra ondersteuning bi j  steunpunten en coaching van studenten.  Daarnaast is  er  in

februar i  een pi lot  gestart  in  de gemeente Oldambt in samenwerk ing met de provincie Groningen.  

Naast u i tbreiding in de provincie is  WIJS ook begonnen met het verkennen van nieuwe locat ies in de

stad. 

In  het F loreshuis  is  WIJS samen met het WIJ  team een f inancieel  spreekuur gestart  en in het Forum

worden dit  jaar belast ingvraagstukken opgepakt samen met de sociaal  raadsl ieden van WIJ  Groningen.  

Verder zal  in  de Ruimte (Paddepoel)  het f inanciële spreekuur u i tgebreid worden met meerdere

samenwerk ingspartners ,  zoals  de SNS en Humanitas.  Daarnaast gaat WIJS in de Ruimte meer (onl ine)

act iv i te i ten en workshops organiseren samen met de SNS.

Het onderwi jsprogramma SamenWIJS is  in  februar i

a lweer voor de derde keer gestart ,  d i tmaal  met 

33 studenten vanuit  het Alfa-col lege,  de

Ri jksunivers i te i t  Groningen,  de Hanzehogeschool  en

Noorderpoort .  De opdrachtgevers van het

onderwi jsprogramma zit ten in de wi jken de Hoogte,

Corpus den Hoorn,  Oosterpark ,  Selwerd en

Paddepoel .  Net als  bi j  voorgaande SamenWIJS

rondes staat ook ditmaal  het thema armoede

centraal .  Het thema armoede is  in  de 3e ronde

hieraan toegevoegd. De eerste groepen van

afgelopen jaar hebben programma SamenWIJS

afgesloten en de opgedane kennis  overgedragen

aan de nieuwe groep. Er  z i jn  mooie ideeën

ontstaan om de eenzaamheid in de wi jken aan te

pakken.  De studenten van de nieuwe groep werken

verder aan een prototype en gaan act ief  de wi jken

in.  

SamenWIJS start
3e ronde 

WIJS update



Afgelopen november vond de k ick-off  p laats van de ‘Corona Chal lenge’ .  De opdrachtgever School

als  Wi jk ,  onderdeel  van WIJ  Groningen,  zoekt  naar laagdrempel ige manieren om weer in contact te

komen én te bl i jven met mbo-studenten.  Vanwege de corona-maatregelen is  het last iger geworden

de studenten te bereiken en te betrekken.  In  samenwerk ing met onder andere de

Wetenschapswinkels  van de RUG en de Hanzehogeschool  konden studenten ui t  het mbo,  hbo en wo

zich aanmelden voor de ‘Corona Chal lenge’ .  Momenteel  werken studenten in mult id iscipl inaire

groepjes aan het ontwikkelen van verschi l lende producten met hulp van diverse WIJS-profess ionals

en de opdrachtgever.

Vincent ,  student geneeskunde van de RUG, werkt  momenteel  aan de Corona Chal lenge: 

"Zelf  ben ik  naast mi jn studie Geneeskunde dit  jaar ook met het Honours programma gestart  waar in

ik  gecharmeerd raakte van het idee om daadwerkel i jk  iets  te betekenen voor de (eenzame)

Groningse student.  In  opdracht van WIJS z i jn  wi j  met een diverse groep studenten begonnen aan

het project waar wi j  de mogel i jkheid hebben gekregen om zelf  te bepalen op welke manier  wi j  een

bi jdrage wi l len leveren aan een beter welz i jn  van de studenten.  Zelf  heb ik  gekozen om met een

deel  van de groep bezig te gaan met het organiseren van één en hopel i jk  meerdere dagen waarin

jongeren samen kunnen komen op een dag gevuld met een culturele of sport ieve act iv i te i t .  Op deze

dag wi l len wi j  naast de act iv i te i t  ook aandacht bieden aan mentale gezondheid en studenten

informeren over mogel i jkheden om hulp te kr i jgen van organisat ies zoals  WIJS.  

Corona Challenge 

Een ander deel  van onze projectgroep houdt z ich bezig met het toetsen van de behoeftes van de

Groningse studenten en probeert  te ontdekken op welke manieren bi jgedragen kan worden aan een

gelukk iger en gezonder studentenleven.  Zelf  heb ik  de kans gekregen om ons project voor te leggen

aan de stuurgroep ‘Akkoord van Groningen’  waar naast de Burgermeester  en de Commissar is  van de

Koning ook de voorz i t ters  van de raad van het bestuur  van de mbo’s  in  Groningen,  de RUG, de

Hanze en het UMCG aanwezig waren.  Hier  werden onze ideeën erg goed ontvangen en z i jn  een

aantal  toezeggingen gedaan waarin wi j  onze projecten kunnen gaan toepassen op in eerste

instant ie het mbo en bi j  een geslaagde pi lot  van onze enquêtes hebben de Hanze en de RUG ook

toegezegd graag gebruik  te maken van ons onderzoek.  Bovendien kregen wi j  de mogel i jkheid om

mee te denken over het beleid dat op dit  moment door de grote instant ies in Groningen gevoerd

wordt om studenten te helpen.  Dit  was een geweldige ervar ing waar ik  erg dankbaar voor ben!"

 

Wekelijks op de hoogte blijven van de laatste updates van WIJS? Volg ons dan op onze sociale media kanalen. 

Facebook: @WIJSgroningen  Instagram: @wijsgroningen  Twitter: @WIJS050  LinkedIn: @wijsgroningen

of via onze website: www.wijsgroningen.nl  


