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De Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Tal-
entontwikkeling (BOOT) is dé kenniswinkel van de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA). BOOT telt vier 
kenniswinkels, gevestigd in de Amsterdamse stads-
delen Oost, Zuidoost en Nieuw-West en in Zaanstad 
Poelenburg/Peldersveld. Deze fysieke plekken in de 
wijk zijn een uitvalsbasis waar studenten, docenten 
en onderzoekers hun competenties en vaardigheden 
ter beschikking stellen aan de buurt. 
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WONEN, WERKEN EN GELD
Binnen het thema Wonen, Werken en Geld is in 2017, naast het Spreekuur en themabijeenkomsten, 
ingezet op outreachend werken. In de vorm van Bakkie op het Plein en het experimenteren met 
huisbezoeken. Bakkie op het Plein is een evenement, opgezet door de gemeente Amsterdam en lokale 
partners, waarbij (in)formele organisaties zich verzamelden rond een ‘bakkie’ (een kleine bus) om met 
bewoners een bakkie koffie of soep te drinken. Binnen het thema Wonen, Werken en Geld worden 
bewoners geholpen door interdisciplinaire studententeams van de opleidingen Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening, Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO-Rechten, Financial Service Management en de 
minor Financieel Advies en Ondersteuning.

68 studenten hebben in 2017 namens BOOT 1474 bewoners geholpen bij maatschappelijke, juridische 
of financiele vragen. 60% van de bewoners die de studenten te woord hebben gestaan konden direct 
worden geholpen. 40% is nog een keer teruggekomen of is doorverwezen.

“Ik ben met mensen in contact gekomen, waar ik nog nooit mee in aanraking gekomen ben. Ik heb een 
beter beeld van mensen met een laag inkomen en mensen die gebrekkig Nederlands spreken. Ik wist 

niet dat je dan tegen zoveel problemen kan aanlopen bij dingen die voor mij heel gewoon zijn.”

student minor Financieel Advies en Ondersteuning
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JEUGD EN EDUCATIE
Het thema Jeugd en Educatie kent twee grote programma’s: De Keukentafel en Schoolwerkonder-
steuning. Binnen De Keukentafel ondersteunen studenten gezinnen bij het creëren van een 
thuis-leerklimaat en bij Schoolwerkondersteuning gaan studenten door middel van spelenderwijsleren in 
groepsvorm aan slag met basisschoolleerlingen. Daarnaast heeft BOOT in 2016-2017 een doorstart van 
het programma SalsA vormgegeven onder dit thema, waarbij studenten middelbareschool 
scholieren hebben gecoacht. Bij het thema Jeugd en Educatie zijn studenten betrokken van de 
opleidingen: Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, 
Toegepaste Psychologie en Ergotherapie.

In 2017 hebben vanuit BOOT 272 studenten in totaal 348 kinderen (188 tussen februari en juni 2017 en 
160 tussen september 2017 en januari 2018), 79 gezinnen en 49 middelbareschool scholieren 
ondersteund.

“Ik vind het leuk dat BOOT zo divers is. Dat uit zich in mijn stage door de verschillende taken (studenten 
begeleiden, administratief werk, oudergesprekken) en in de verschillende opleidingen en projecten die 

zich tegelijkertijd om mij heen bevinden. Het is een kans dat je bijvoorbeeld tijdens je stage een paar uur 
kan meelopen met het spreekuur.

Lieke Wessels 
derdejaarsstagiair Schoolwerkondersteuning 
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LOKALE GEBIEDSONTWIKKELING
Binnen het thema Lokale Gebiedsontwikkeling is in 2017, in samenwerking met het speerpunt Urban 
Management, het programma Kweekvijver voor Stadsvernieuwers opgericht. De Kweekvijver is een 
interdisciplinair afstudeeratelier waarin studenten Bestuurskunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Toege-
paste Psychologie en Administration en Management (Oslo And Akershus University, Noorwegen) zich 
inzetten voor een inclusieve gebiedsontwikkeling van verschillende ontwikkelwijken in Amsterdam. Het 
doel van dit atelier is een integrale aanpak op grootstedelijke vraagstukken.

Vanuit de Kweekvijver voor Stadsvernieuwers hebben in 2017 10 studenten door het schrijven van hun 
scriptie en 25 studenten HBO-ICT door het uitvoeren van een project bijgedragen aan een aantal 
challenges: een duurzame buurt, een leefbare buurt, een zelforganiserende buurt en een kansrijke buurt.

“Ik heb doormiddel van mijn onderzoek bij de Kweekvijver niet alleen inzicht gekregen in de staat van 
de woningen en de mogelijkheden om te verduurzamen, maar ook een beeld gekregen van de sociale, 

culturele achtergrond en beweegredenen van bewoners in de buurt.”

Diederick Bos
afstudeerder Bouwtechnische Bedrijfskunde
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WIJKECONOMIE
In 2017 heeft BOOT de trend die is ingezet in 2016, namelijk het uitbreiden van de Amsterdamse Zaak, 
doorgezet. In de vorm van een aanbod voor pre-ondernemers (start in december 2017). Studenten van 
de opleidingen Bedrijfseconomie en de Lerarenopleiding Economie ondersteunen pre-, bestaande en 
ex-ondernemers.

BOOT heeft in 2017 met 92 studenten 156 ondernemers geholpen. De initiele ondersteuningsbehoefte 
van deze ondernemers bestond uit: de financiele administratie (89%), het doen van de belastingaangifte 
(82%) en/of het schrijven van een ondernemingsplan (16%).

“Ik heb veel contact gehad met ondernemers en leerde van hun fouten en problemen. Met mijn kennis 
heb ik ze geholpen en zorgde ik ervoor dat ze weer zelfstandig hun eigen zaken konden oppakken en 

een toekomstvisie konden creëren voor hun bedrijf.”

Halil Pakel
derdejaarsstagiair Bedrijfseconomie
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GEZONDHEID, ZORG EN SPORT
Een belangrijk onderdeel van het thema Gezondheid, Zorg en Sport is het programma Voedingsinterven-
ties. Binnen Voedingsinterventies zetten studenten Voeding en Diëtetiek zich in voor de buurt door bij 
partnerorganisaties de bezoekers een voedingsinterventie aan te bieden. Hierbij wordt aangesloten bij 
de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

In 2017 hebben 32 studenten vanuit het programma Voedingsinterventies 16 partners en daarmee 
minimaal 139 bewoners ondersteund. Deze bewoners hebben informatie gekregen en zijn aan de slag 
gegaan met het koken van een gezonde maaltijd, verantwoord snacken of veilige dranken.

“Wij weten door onze levenservaring misschien weer meer over het leven of andere dingen, maar de 
dingen die de studenten ons hebben geleerd, hoeveel zij weten over voeding en hoe je kunt afvallen, 

dat hebben wij nooit geleerd. Het is heel mooi om zo van jonge mensen te kunnen leren”

Initiatiefnemer Love Yourself
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BURGER, BESTUUR EN SAMENLEVING
In samenwerking met de opleiding Bestuurskunde voert BOOT het programma Sociaal Ondernemer-
schap uit. Studenten Bestuurskunde helpen bewoners- en buurtinitiatieven die willen professionaliseren 
richting het sociaal ondernemerschap. 

Binnen het programma Sociaal Ondernemerschap hebben in 2017 61 studenten 12 iniatieven 
ondersteund bij het ontwikkelen van het bedrijfsidee, het uitbreiden van de communicatiestrategie of 
het opstellen van een financieringsplan.

“Via BOOT staan studenten intensief in contact met diverse bewoners en organisaties in Amsterdamse 
aandachtswijken waardoor grootstedelijke vraagstukken werkelijkheid worden. Daarnaast biedt het 

studenten dé ultieme mogelijkheid om hun theoretische kennis te verbinden met de praktijk. Terwijl de 
frisse blik en overtuigingskracht van de studenten

voor ondersteuning en verdere ontwikkeling zorgt voor de stad en haar bewoners. Dit alles maakt BOOT 
de plek voor wederzijds leren, voor een betere stad”

Loek Kraaij
docent Bestuurskunde
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OPLEIDINGEN

FACULTEIT GEZONDHEID
• Ergotherapie
• Minor Global Health 

FACULTEIT TECHNIEK
• Bouwtechnische Bedrijf-

skunde 

FACULTEIT BEWEGEN, SPORT EN 
VOEDING
• Voeding en Diëtetiek

FACULTEIT ONDERWIJS EN 
OPVOEDING
• Lerarenopleiding Bedrijfsec-

onomie
• Pedagogiek

FACULTEIT DIGITALE MEDIA EN 
CREATIEVE INDUSTRIE
• HBO-ICT

FACULTEIT MAATSCHAPPIJ EN 
RECHT
• Toegepaste Psychologie
• Bestuurskunde
• HBO-Rechten
• Maatschappelijk Werk en 

Dienst-verlening
• Minor Promoting Human 

Rights in Urban Communities
• Minor Psychologie van de 

grote stad
• Minor Community Care
• Sociaal Juridische Dienstver-

lening
• Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening 

FACULTEIT BUSINESS EN    
ECONOMY
• Bedrijfseconomie
• Bedrijfseconomie duaal
• Commerciele Economie
• Bedrijfskunde
• Financial Service Manage-

ment
• Minor Financieel Advies en 

Ondersteuning
• Minor Fiscaal Recht en Econ-

omie
• Minor Inspirerend Leider-

schap

INTERNATIONAAL
• Administration and Manage-

ment (UAS Oslo)



CREATING TOMORROW

BOOT - DE KENNISWINKEL

PARTNERS

BOOT HVA 
• Gemeente  

Amsterdam
• Calvijn College
• Over Y College
• Metis Montes-

sori Lyceum
• Grip op je Geld
• Amstelhuis
• OBA
• Academie van 

de Stad
• VoorUit

BOOT OOST
• TransAmster-

dam
• Amstelhuis
• Dynamo
• Jeugdland
• Moneyschool
• De Bloem
• Buurtvrouwen-

netwerk Oost
• Buurthulp Oost
• Civic           
• GGZ           
• MyCoach
• Ambassadeurs 

van Oost
• De Kids van 

Amsterdam 
Oost

• De Dappere 
Dames

• De Schaak-
school

• Burennetwerk
• Oost Indisch 

Groen
• Makkie
• Indische Buurt-

balie
• Viia

• Profileerbureau 
van de Acad-
emie van de 
Stad

• Platform        
Informele Zorg 
Oost

• Jungle         
Amsterdam

• SIPI
• Assaadaaka 

Community
• Klassiek      

rondom de klas
• Vrouwenruimte 

de Kat
• Chances for All 

College (CFAC)

BOOT ZUIDOOST
• Buurthuis Gein
• SIPI
• Gilde          

Amsterdam
• Buurthuis    

Holendrecht
• WPI
• Bewoners    

Adviesteam
• Koornhorst
• Bindelmeercol-

lege
• Crescendo
• Blauwe Lijn
• Onze Wereld
• Rochdale
• MeerMaatjes
• Bijlmer United
• Platform 

Kantershof
• VenZo
• RE-BOOST
• Focusgroep 

Geldershoofd 

& Gravestein
• Buurthuis No-

Limit
• Samen        

Zuidoost
• Happy Body 

Healthy      
Lifestyle

• Curacao      
Zuidoost

• Synchroomplus
• Passie voor je 

Toekomst
• Grace        

Academie
• MaDi Zuidoost
• Buurvrouwen-

netwerk Gaas-
perdam

• Bewoners-    
vereniging 
Gravestein

• Swazoom
• Los Latino’s
• WOON!
• Moestuin     

Evergreen
• Gravestein 

Juniors
• Toko Kai Hing
• Projectbureau 

Primair Onder-
wijs Zuidoost

• Participatie en 
opbouwwerk 
Zuidoost

• Fieldlab       
Zuidoost

• BartenDAZZ 
Nederland

• Kinderboerderij 
Gliphoeve

• Agartha     
Frimpong

• Infinity       
Ventures

• Gravestein 
Studio

• ROC van     
Amsterdam

• Wijkspelen
• Ouderkind 

Consulenten
• Thuis in       

Zuidoost

BOOT NIEUW-
WEST
• Daadkr8
• Eigenwijks
• Hippe Heks
• Nisa 4 Nisa
• Love Yourself
• Sportpedagoog 

Tessa Blom
• Spelinloop
• Amsterdamse 

Aanpak Ge-
zond Gewicht

• OBA Osdorp
• Leger des Heils
• Studiezalen
• De Honingraat
• Pluspunt
• Vrouw en Vaart
• Eigen Haard
• Jongeren       

Financieel Cafe
• Sociaal Actief 

Cultuurhuis
• Forgotten 

Stones
• Lucas Zorg
• Trash is the 

new cash
• Gezondheid-

ambassadeurs
• Wijksteunpunt 

Wonen
• Fieldlab Nieuw-

West
• Kantara
• Stichting     

Marhaba
• Raad is Daad
• Grip op je Geld
• Stichting voor 

Kennis en     
Sociale Cohesie

• BOOT Nieuw-
West

• Jongeren      
Service Punt

• Startpunt
• Vrijwilligerscen-

trale
• Energieke    

Senioren 
Amsterdam 
Nieuw-West

• Bewoner Am-
sterdam

• Cascoland
• Kantara
• Diverse basiss-

cholen 
• Veerkracht
• Ouder en 

Kindteam 
Geuzenveld & 
Slotermeer

• Taal & COAST 
op Maat

• Stichting Lezen 
& Schrijven

• Weekend 
Academie

• PestLifeCoach
• Leef & Leer
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BOOT HVA 
Wibautstraat 3b
1091 GH Amsterdam
E: boot@hva.nl

BOOT OOST
Sumatrastraat 314
1095 HV Amsterdam
E: bootoost@hva.nl
T: 020 233 97 59

BOOT ZUIDOOST
Gravestein 22a
1103 BH Amsterdam
E: boot.zuidoost@hva.nl
T: 020 223 25 81

BOOT NIEUW-WEST
Bernard Loderstraat 39
1063 PB Amsterdam
E: boot,nieuwwest@hva.nl
T: 020 411 48 80

BOOT POELENBURG/PELDERSVELD
Weerpad 1A
1504 NX Zaanstad
E: boot.poelenburg@hva.nl

Interesse in de mogelijkheden die BOOT te bieden heeft voor jou als student, docent of opdrachtgever, 
mail, bel of kom een keer langs…

MEER WETEN OVER BOOT?


