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Dit jaarverslag betreft het kalenderjaar 2018 en geeft een overzicht van de ontwikkelingen bij 

BOOT op het gebied van het programma, de opbrengsten en de financiën. Het doel van dit 

jaarverslag is enerzijds het geven van een verantwoording aan de interne opdrachtgevers: het 

college van bestuur en de decanen van de faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam 

(HvA). Anderzijds heeft het een evaluerend karakter, hetgeen als uitgangspunt dient voor het 

beleid voor de toekomst. 

 

VOORWOORD 
 

Het jaar 2018 is in meerdere opzichten bijzonder geweest. Speciale aandacht was er voor het 

10-jarig jubileum van BOOT in oktober. Een bijzondere mijlpaal voor een ieder die betrokken is 

bij BOOT, of dat ooit in het verleden is geweest. Samen met deze mensen vierden we het 

jubileum in Jungle Amsterdam en keken we terug naar de belangrijkste ontwikkelingen van de 

afgelopen 10 jaar. Dit leverde mooie anekdotes op en nieuwe inzichten voor de komende jaren.  

Een ander bijzonder moment was de kick-off in november van de samenwerking met de 

gemeente Zaanstad in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Onder de naam STIPP werken 

studenten van zowel HvA als InHolland aan projecten en onderzoeken in deze wijken. Dit doen 

zij in samenwerking met onderzoekers en docenten van beide kennisinstellingen en 

professionals in de wijk.   

 

Naast terugkijken naar de afgelopen 10 jaar, hebben we in 2018 ook vooruit gekeken. De vraag 

die centraal stond: hoe kunnen we op basis de geleerde lessen het BOOT programma voor de 

komende jaren vormgeven? Binnen het ontwikkeltraject BOOT 2020 hebben we de 

uitganspunten (visie), doelen en werkwijze van BOOT voor de komend jaren geformuleerd. 

Specifieke aandacht gaat uit naar het werken met een aantal grootstedelijke uitdagingen als 

grand challenges. Waar staat de stad de komende jaren voor en op welke wijze kunnen we 

daar op lokaal niveau een bijdrage aan leveren? Om deze uitdagingen gedegen aan te pakken, 

leggen we de focus op co-creatie in en met de stad en de verbinding met onderwijs en 

onderzoek. We benaderen de uitdagingen vanuit meerdere disciplines en opleidingsrichtingen. 

De Kweekvijver voor Stadsvernieuwers is hier een prachtig voorbeeld van. Studenten van 

Bestuurskunde, Toegepaste Psychologie en Bouwtechnische Bedrijfskunde werken samen aan 

vraagstukken binnen de aanstaande herontwikkeling van Geuzenveld/Slotermeer. 

Onderzoekers van Urban Management, de gemeente Amsterdam en woningcorporatie Eigen 

Haard dragen onderzoeksthema’s en -vragen aan en verzorgen inhoudelijke bijdragen 

bijvoorbeeld in de vorm van workshops. Elk semester wordt het stokje overgedragen aan een 

nieuwe groep studenten die verder werken aan de cases. Dit jaarverslag geeft een eerste blik 

op de uitdagingen en de wijze waarop BOOT daar in 2018 aan heeft gewerkt. In 2019 zal deze 

opzet een definitieve vorm gaan krijgen. Samen met het projectteam HvA in de stad kijken we 

specifiek naar de rol die BOOT de komende jaren kan gaan spelen als onderdeel van de HvA-

brede profilering in de stad. Dit traject wordt eind 2019 afgerond met een vernieuwd 

programmaplan en passende businesscase voor de komende periode. 

 

Daniël Haverkort 

Programmamanager BOOT 
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OVER BOOT 
 

De Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) is dé kenniswinkel 

van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). BOOT telt vier kenniswinkels, gevestigd in de 

Amsterdamse stadsdelen Oost, Zuidoost en Nieuw-West en in Zaanstad Poelenburg en 

Peldersveld. Vanuit deze kenniswinkels bouwt BOOT aan lokale netwerken en worden 

uitdagingen op wijkniveau opgehaald en gedefinieerd. Studenten, docenten en onderzoekers 

van de Hogeschool van Amsterdam doen onderzoek naar deze vraagstukken en vormen hier 

diensten en activiteiten op. Via deze diensten en activiteiten levert BOOT een concrete 

maatschappelijke bijdrage aan die doelgroepen in de stad die dat het meest nodig hebben; 

bewoners, ondernemers en organisaties.  
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KERNCIJFERS  
 

In 2018 hebben 636 HvA-studenten en 57 

studenten van andere instellingen1 zich via 

BOOT ingezet voor diverse vraagstukken in 

verschillende wijken binnen Amsterdam en 

Zaanstad. Het overgrote deel van deze 

studenten is werkzaam geweest in Amsterdam 

Nieuw-West (342 studenten), gevolgd door 

Zuidoost (152 studenten) en Oost (102 

studenten). In Zaanstad hebben 45 studenten zich ingezet in de wijken Poelenburg en 

Peldersveld. 52 studenten zijn niet verbonden geweest aan een specifieke locatie. Deze 

studenten hebben diensten en activiteiten 

vormgegeven en uitgevoerd in samenwerking 

met 162 lokale partners op individueel- 

(buurtbewoners en ondernemers), organisatie- 

(stadsdeel, corporatie en maatschappelijke 

instellingen) en buurtniveau (initiatieven en 

projecten). Daarnaast zijn 451 studenten2 bij 

BOOT op bezoek geweest voor een gastles. 

 

De 636 HvA-studenten waren afkomstig van de volgende faculteiten: 259 vanuit FMR3, 139 

vanuit FOO, 111 vanuit FBE, 90 vanuit FG, 31 vanuit FBSV en 9 vanuit FT. In bijlage 2 is een 

overzicht te vinden van studenten per faculteit en opleiding. 

 

Het volgende figuur geeft inzicht in de aantallen studenten die BOOT door de jaren heen, sinds 

haar oprichting in 2008, heeft ingezet in verschillende stadsdelen in Amsterdam en sinds 2018 

in Zaanstad.  

 

 

                                                
1 17 Hogeschool InHolland, 29 Vrije Universiteit, 7 ROC van Amsterdam en 4 Universiteit Utrecht. 
2 Van de opleidingen: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Master Social Work en de minoren: Psychologie van de Grote 
Stad, Outreachend Werk, Management van Cultuurverandering, Social Work in Urban Areas en Diversiteit in de Stad. 
3 FMR: Faculteit Maatschappij en Recht; FBE: Faculteit Business en Economie; FBSV: Faculteit Bewegen, Sport en Voeding; FG: 
Faculteit Gezondheid; FDMCI: Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie; FOO: Faculteit Onderwijs en Opvoeding; FT: 
Faculteit Techniek. 
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TERUGBLIK 2018 
 

DIENSTEN & ACTIVITEITEN 

BOOT werkt aan de vernieuwing en innovatie van de stedelijke (beroeps)praktijk en de 

versterking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Het werken met grootstedelijke uitdagingen 

als grand challenges is hier onderdeel van. Uitdagingen waar betrokken stakeholders in de stad 

nog niet direct een oplossing of antwoord op hebben. Waardoor de aanpak ontwerpend en 

experimenteel van aard is. Gekeken wordt hoe we gezamenlijk, via onderwijs en onderzoek en 

vanuit meerdere disciplines en opleidingsrichtingen, bij kunnen dragen aan een passende 

aanpak en een gemeenschappelijke doel. Veel van de huidige opgaves in de stad vragen 

immers steeds meer om een interdisciplinaire en interprofessionele benadering. Een dergelijke 

ambitie vraagt om gezamenlijke acties en interventies, maar ook om het vergaren en delen van 

kennis om deze uitdagingen gedegen aan te pakken. 

 

In 2018 is, vanuit een reeks bestaande en de ontwikkelingen van nieuwe diensten en 

activiteiten, bijgedragen aan een aantal grootstedelijke uitdagingen welke in deze paragraaf 

benoemd worden.  

 

Uitdaging: gelijke kansen voor ieder kind om zich te ontwikkelen 

 

In 2018 heeft BOOT via de diensten De Keukentafel en De Bonusklas (voorheen 

Schoolwerkondersteuning) bijgedragen aan de stedelijke ambitie ‘gelijke kansen voor ieder kind 

om zich te ontwikkelen’. Daarnaast heeft BOOT vanuit project STIPP voorleesactiviteiten 

uitgevoerd en een huiswerkklas van het Sociaal Wijkteam ondersteund.  

 

Bij De Keukentafel wordt door studenten samen met ouders gewerkt aan het vergroten van een 

positieve leeromgeving binnen de thuisomgeving van kinderen uit groep 3 tot en met groep 6. 

Naast de huisbezoeken worden nog meer handvatten geboden aan de ouders door 

verschillende ouderbijeenkomsten aan te bieden. 

 

De Bonusklas kent twee pijlers. Enerzijds biedt De Bonusklas wekelijkse ondersteuning aan 

kinderen en anderzijds worden activiteiten georganiseerd om de ouderbetrokkenheid te 

vergroten. De Bonusklas richt zich specifiek op het vergoten van leerplezier, woordenschat, 

sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden en het stimuleren van talentontwikkeling van 

kinderen uit groep 3 t/m 6. Daarnaast draagt De Bonusklas ook bij aan ouderbetrokkenheid 

door ouders mee te laten draaien tijdens de ondersteuning. Ook worden zij uitgenodigd voor  

informatieve bijeenkomsten en terugkerende oudergesprekken. Door deze aanpak, die gericht 

is op meerdere factoren, richt de focus van het kind zich meer op leren en leerplezier. 

 

Bij De Keukentafel en De Bonusklas waren in 2018 283 studenten betrokken, waarvan: 105 

studenten van de opleiding Pedagogiek, 66 studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening, 53 studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie, 23 studenten van de 

opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, 3 studenten van de minor Diversity in 

Urban Education, 29 studenten Jeugdgezondheidszorg van de Vrije Universiteit en 4 studenten 
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Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Het grootste deel van deze studenten was 

verantwoordelijk voor de uitvoering van De Bonusklas en De Keukentafel. 10 studenten 

coördineerde deze uitvoering in de vorm van hun derdejaars stage. 41 studenten hebben zich 

beziggehouden met de doorontwikkeling in de vorm van onderzoeksopdrachten (scriptie of 

projectmatig). Vanuit project STIPP hebben 6 Ergotherapie-studenten en 4 studenten Social 

Work van InHolland zich ingezet voor de voorleesactiviteiten en de ondersteuning van de 

Huiswerkklas.  

 

In 2018 hebben totaal 387 kinderen uit Amsterdam Nieuw-West deelgenomen aan De 

Bonusklas (170 tussen februari en juni en 217 tussen september en januari 2019). Aan de 

Keukentafel hebben in 2018 105 gezinnen deelgenomen, 33 in Amsterdam Nieuw-West en 62 

in Amsterdam Zuidoost.  

 

 

Stagiaire Anne-Sophie 

 

Toen Stagiaire Anne-Sophie in september begon met haar stage 

bij BOOT was de veldexcursie één van de eerste activiteiten in de 

wijk. Tijdens de excursie kwam ze samen met de andere 

stagiaires langs de kleine boekenkast van Westside waar mensen 

boeken kunnen lenen en achterlaten. Vanaf dat moment had zij 

de wens om naast haar stageverplichtingen ook zo’n buurtbieb te 

maken, speciaal voor kinderboeken. Vanaf begin april ging Anne-

Sophie met dit plan aan de slag. Samen met haar opa maakte ze 

een begroting, kocht ze de materialen en begonnen ze met 

schilderen en lakken. Op 29 mei kwam de opa van Anne-Sophie 

langs om de buurtbieb aan de muur te bevestigen. Hij bleef 

steeds herhalen dat ze het helemaal zelf had gedaan en dat hij 

dat ongelofelijk knap vond. De buurtbieb is al meerdere malen 

aangevuld en lijkt tot nu toe zeer populair onder de kinderen in de 

buurt. 
 

 

In 2018 zijn er 3 ouderbijeenkomsten georganiseerd in Amsterdam Nieuw-West (waarvan 2 in 

samenwerking met SKC, de Weekendacademie en Studiezalen), waarmee 55 ouders zijn 

bereikt. Aan de oudergesprekken, welke zijn georganiseerd voor ouders van deelnemers aan 

De Bonusklas, hebben in het eerste half jaar 125 ouders meegedaan (74%) en in het tweede 

half jaar 111 ouders (68%). Aan de ondersteuningslijn voor ouders bij De Bonusklas hebben de 

eerste ronde 6 ouders meegedaan en de tweede ronde 21 ouders. Deze ouders hebben 

meegedraaid bij de ondersteuning van hun kinderen. In Amsterdam Zuidoost zijn 6 

ouderbijeenkomsten georganiseerd, waar 14 ouders aan mee hebben gedaan. Het betrekken 

van ouders bij de bijdrage aan de uitdaging ‘gelijke kansen voor ieder kind om zich te 

ontwikkelen’ is in 2019 een belangrijk aandachtspunt voor BOOT.  
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Voor de bijdrage aan deze uitdaging heeft BOOT samengewerkt met bijna 45 verschillende 

partners, waaronder veel scholen die verbonden zijn aan het programma De Bonusklas. Het 

grootste deel van de partners is afkomstig uit stadsdeel Nieuw-West. Een lijst van deze partners 

is te vinden in bijlage 1. 

 

Uitdaging: Amsterdam op gezond gewicht 

 

BOOT draagt bij aan deze uitdaging door het ontwikkelen van Voedingsinterventies. Studenten 

Voeding en Diëtetiek zetten zich hiervoor in door binnen het netwerk van partnerorganisaties 

een voedingsinterventie te ontwikkelen en uit te voeren. Hierbij sluit BOOT aan bij de 

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Daarnaast hebben studenten gewerkt aan 

verschillende gezondheid gerelateerde opdrachten in de wijk. Zo is in Amsterdam Nieuw-West 

onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van vier verschillende speelplekken in Geuzenveld-

Slotermeer. Waarvan studenten in één geval ook echt leidend zijn geweest in het ontwerp van 

de nieuwe speelplek. In Amsterdam Oost hebben studenten zich, in samenwerking met AAGG, 

gebogen over het vraagstuk hoe jongeren van 12+ te stimuleren zijn bij het maken van gezonde 

keuzes met betrekking tot gezond eten en bewegen. Hieruit zijn twee prototypes ontstaan die 

jongeren kunnen activeren tijdens evenementen in de buurt.  

 

 

Vrouw en Vaart 

 

Op een woensdagochtend in december komen bijna twintig vrouwen na een wandeling met 

hun wandelgroep het lokaal van Vrouw en Vaart binnengedruppeld. Twee studenten Voeding 

en Diëtetiek hebben vanaf september een aantal weken meegedaan met de vrouwen en hen 

geïnterviewd. Vandaag zullen ze een uitgebreide voorlichting geven over gezonde voeding. 

Ze maken eerst een mindmap met de vrouwen. Waar denken de vrouwen zelf aan bij 

gezonde en ongezonde voeding? Na korte tijd is de mindmap een groot spinnenweb met 

antwoorden. Daarna volgt een quiz waarbij de vrouwen in groepjes steeds het goede 

antwoord kunnen geven met verschillende kleuren kaartjes. De studenten was het tijdens de 

voorgaande keren opgevallen dat de vrouwen graag in groepjes discussiëren en ze elkaar op 

die manier kunnen helpen wanneer één van hen de Nederlandse taal minder goed beheerst 

en er wordt inderdaad steeds heftig gediscussieerd over de vragen in elk groepje. Ondanks 

de discussies worden ze het niet altijd eens over welke kleur ze als antwoord zullen geven. 

Bij één vraag zijn er onder andere de antwoordopties ‘gezouten noten’ en ‘ongezouten noten’. 

Eén vrouwen probeert de antwoorden te lezen: ‘on-ge-zon-de no-ten?’ vraagt ze. De 

studenten hebben geprobeerd hun voorlichting zo goed mogelijk aan te passen aan de 

doelgroep maar komen er nu toch achter dat een volgende keer ‘noten met zout’ en ‘noten 

zonder zout’ misschien voor minder verwarring zal zorgen. Een aantal weken later geeft de 

opdrachtgever van de studenten aan dat ze sinds hun interventies veel uitgebreidere 

balansoefeningen met de vrouwen doet en dat de kruidenwijzers die de studenten hebben 

meegegeven al een keer zijn bijbesteld omdat ze zo populair zijn bij de vrouwen van Vrouw 

en Vaart. 
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In 2018 hebben 31 studenten Voeding en Diëtetiek voedingsinterventies aangeboden aan 199 

deelnemers. Deze deelnemers waren afkomstig van 13 partnerorganisaties. Civic, Humanitas, 

Jungle Amsterdam en SIPI in Amsterdam Oost. Hippe Heks, Daadkr8, Studiezalen, 

Samenwonen-Samenleven en de wandelgroep van Vrouw en Vaart in Amsterdam Nieuw-West. 

Gravestein juniors en CuraZO in Amsterdam Zuidoost en de wandelgroep Pelders-Hoorseveld 

en Vrouwenochtend van het Jeugdteam in Zaandam Poelenburg.  

 

23 studenten van de minor Global Health zijn betrokken geweest bij de herontwikkeling van de 

speelplekken in Amsterdam Nieuw-West en 9 studenten hebben prototypes ontwikkeld voor het 

activeren van jongeren in Amsterdam Oost in het maken van gezonde keuzes. 

 

Uitdaging: een economie die werkt voor iedereen 

 

In 2018 heeft BOOT gewerkt aan de uitdaging ‘een economie die werkt voor iedereen’ via een 

tweetal diensten: Meer Ondernemen en Ondernemingsplan Schrijven. Beide diensten zijn 

gericht op het versterken van ondernemerschap en specifiek voor startende ondernemers die 

hulp kunnen gebruiken bij het verwezenlijken van hun bedrijfsidee.  

 

Meer Ondernemen is geïnitieerd vanuit de gemeente Amsterdam waarbinnen studenten 

Bedrijfseconomie mensen (veelal uitkeringsgerechtigd) met een afstand tot de arbeidsmarkt 

ondersteuning bieden bij de eerste stappen richting het ondernemerschap. Het 

Ondernemingsplan Schrijven helpt, zoals de naam al zegt, startende ondernemers bij het op 

papier krijgen van hun ondernemingsplan.  

 

In 2018 hebben 31 studenten van de Lerarenopleiding Economie en 1 stagiair van de opleiding 

Bedrijfseconomie bijgedragen aan deze uitdaging. Hierdoor zijn 14 toekomstige ondernemers 

geholpen uit Amsterdam (merendeel uit Amsterdam Zuidoost).  

 

Uitdaging: volwaardig meedoen zonder schulden 

 

BOOT heeft in 2018 bijgedragen aan de ambitie voor een schuldenvrij Amsterdam middels een 

aantal activiteiten. Voor particulieren is er wekelijks een inloopspreekuur georganiseerd waar 

bewoners op een laagdrempelige manier ondersteuning kunnen krijgen bij maatschappelijke, 

financiële en juridische vragen en zelfredzaamheid te bevorderen. Daarnaast zijn er 

bijeenkomsten georganiseerd door studenten over onder andere het zoeken van werk en 

voorzieningen van de gemeente. Tijdens belastingaangiftedagen (in de BOOT-locaties en in 

OBA-vestigingen) hebben studenten particulieren geholpen bij het doen van de 

inkomstenbelasting.  

 

Daarnaast hebben studenten ondernemers ondersteuning geboden binnen de Amsterdamse 

Zaak. Ondernemers met een inkomensprobleem konden door studenten geholpen worden bij 

het maken van een doorstart. Ondernemers met een schuldenprobleem zijn geholpen bij het op 

orde krijgen van de financiële administratie en het doen van de omzet- en inkomstenbelasting 

zodat zij hun onderneming konden afwikkelen en de schuldsanering in konden stromen. Al deze 
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ondernemers zijn aangedragen door het team Ondersteuning Ondernemers van de RvE Werk, 

Participatie en Inkomsten van de gemeente Amsterdam.  

 

In 2018 zijn binnen de uitdaging ‘volwaardig meedoen zonder schulden’ 1112 particulieren 

ondersteund door 104 studenten vanuit het Spreekuur. Tijdens de belastingaangiftedagen 

hebben studenten 135 bewoners geholpen bij het indienen van de inkomstenbelasting op een 

BOOT-locatie en ongeveer 200 bewoners in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. 144 

bewoners hebben deelgenomen aan een themabijeenkomst. Deze particulieren zijn geholpen 

door 5 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening studenten, 7 HBO-Rechten, 2 Sociaal 

Juridische Dienstverlening, 33 Financial Service Management, 47 studenten van de minor 

Financieel Advies en Ondersteuning en 10 van de minor Inspirerend Leiderschap.  

In totaal zijn 17 studenten actief geweest binnen de Amsterdamse Zaak. 10 studenten vanuit de 

opleiding Bedrijfseconomie (stagiairs en afstudeerders) en 7 studenten Bedrijfsadministrateur 

van het ROC van Amsterdam. Deze studenten hebben via de Amsterdamse Zaak 12 

ondernemers geholpen bij de doorstart van hun onderneming en 67 ondernemers bij de 

uitstroom uit het ondernemerschap.  

 

 

Mevrouw ‘D’ 

 

Op de eerste spreekuurmiddag van het nieuwe studiejaar zit om half drie de wachtkamer vol 

met bewoners waardoor er een lange wachttijd is ontstaan. Twee zussen zitten al lange tijd te 

wachten wanneer we aan het einde van de middag tijd hebben om ze te helpen. Ze zijn 

gekomen voor één van hen (mevrouw ‘D’); we vermoeden een licht verstandelijke beperking 

bij haar. Haar zus is uit een andere stad gekomen om mee te gaan naar het gesprek. 

Mevrouw ‘D’ ontvangt ieder jaar Zorgtoeslag en huurtoeslag maar dit blijkt aan het eind van 

het jaar steeds opnieuw teveel te zijn geweest waardoor ze ieder jaar veel geld moet 

terugbetalen en met haar uitkering kost dat veel moeite. Ze wil de toeslagen graag stopzetten 

maar weet niet hoe dat moet. Mevrouw ‘D’ wordt snel erg kwaad, niet op ons maar wel op de 

Belastingdienst. Ze snapt wel aardig goed hoe de toeslagen werken. Meestal regelt haar zus 

deze zaken, maar die kwam er ditmaal ook niet uit. We laten zien hoe het ingeschatte 

jaarinkomen via mijntoeslagen.nl gewijzigd kan worden zodat de toeslagen automatisch 

worden stopgezet en raden haar aan om de ontvangen toeslag steeds opzij te zetten op een 

spaarrekening zodat ze het aan het einde van het jaar in één keer terug kan betalen. Ze geeft 

aan dat ze dat nu al doet en zijn blij dat ze nu een manier weten om het geschatte 

jaarinkomen te verhogen zodat ze dit de komende jaren ook kunnen toepassen. 

 

Uitdaging: ruimte voor iedereen in een groeiende stad 

 

Het atelier Kweekvijver voor Stadsvernieuwers van BOOT draagt in samenwerking met 

Speerpunt Urban Management op kleine schaal bij aan de uitdaging ‘ruimte voor iedereen in 

een groeiende stad’. In de Kweekvijver voor Stadsvernieuwers werken studenten 

Bouwtechnische Bedrijfskunde, Toegepaste Psychologie en Bestuurskunde gezamenlijk aan 

opdrachten omtrent inclusieve gebiedsontwikkeling. Dit doen ze in opdrachtgeverschap van het 
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gebiedsteam Geuzenveld-Slotermeer (gemeente Amsterdam), woningcorporatie Eigen Haard 

en onderzoekers van het HvA-speerpunt Urban Management.  

 

In 2018 hebben studenten ontwerpend onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van de 

Burgemeester Röellstraat en omliggende buurten vanuit de verschillende thema’s: 1) plinten en 

voorzieningen en 2) verdichten & verbinden. De onderzoeksvragen zijn aangedragen door het 

Speerpunt Urban Management vanuit hun eigen onderzoeksagenda, BOOT toetst deze vragen 

bij de praktijkpartners en de studenten doen het daadwerkelijke onderzoek en presenteren 

beroepsproducten. Doordat studenten in aanraking komen met verschillende perspectieven die 

relevant zijn bij gebiedsontwikkeling, tracht BOOT toe te werken naar integrale en 

vernieuwende oplossingen.  

 

Daarnaast heeft BOOT vanuit project STIPP een aantal activiteiten aangeboden voor de 

bevordering van de leefbaarheid in Poelenburg en Peldersveld. Studenten hebben 

bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van verschillende flats en gebieden om elkaar te 

ontmoeten, er is onderzoek gedaan naar de overlast van vuil in de buurt en er zijn creatieve 

manieren bedacht om wensen voor de buurt te verzamelen.  

 

Binnen het atelier Kweekvijver voor Stadsvernieuwers hebben in 2018 4 studenten Toegepaste 

Psychologie, 3 studenten Bestuurskunde en 6 studenten Bouwtechnische Bedrijfskunde 

geparticipeerd. Vanuit STIPP hebben zijn 11 studenten Social Work van InHolland, 4 studenten 

van de minor Outreachend Werk en 1 Toegepaste Psychologie student actief geweest binnen 

deze uitdaging. 

 

Uitdaging: gedeelde kijk, rolverdeling en samenspel in Amsterdamse aandachtswijken 

 

BOOT heeft in 2018 actief gewerkt aan bouwen en ondersteunen van informele netwerken in 

Amsterdam en het ondersteunen van lokaal initiatief. Zo hebben studenten van de opleiding 

Bestuurskunde 12 bewoners- en buurtinitiatieven geholpen met het professionaliseren naar het 

sociaal ondernemerschap. In Amsterdam Zuidoost en Oost is een aantal keer Bakkie op het 

Plein georganiseerd (Amsterdam Oost 15 middagen en Zuidoost 2 middagen). Tijdens Bakkie 

op het Plein heeft BOOT samen met een aantal lokale partners een kopje koffie, thee of soep 

aangeboden op een centrale plek in de buurt. Om zo de activiteiten van de partners gezamenlijk 

te profileren en op een laagdrempelige manier buurtbewoners te informeren over het aanbod.  

 

In Amsterdams Oost speelt BOOT een actieve rol in het verbinden van organisaties in 

zogenoemde netwerken. In samenwerking met wijkpartners organiseert BOOT Oost 

bijeenkomsten bedoelt om organisaties en bewoners samen te brengen waarbij men informatie 

kan delen met betrekking tot een specifiek thema. Bijvoorbeeld om het formele en informele 

aanbod van maatschappelijke dienstverlening bij elkaar te brengen. BOOT is onderdeel van het 

platform informele zorg in Amsterdam Oost. Dit is een samenwerking van informele organisaties 

verenigd in een platform zodat zorgbehoevende bewoners zich maar op één plek hoeven te 

melden. Vanuit dit platform wordt de ondersteuningsbehoefte van de bewoner gekoppeld aan 

de organisatie die hem of haar het best kan ondersteunen. Daarnaast sluit BOOT actief aan bij 
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bestaande netwerken, zoals Wijkkunde, Alliantie Wijkzorg Oost en Samen Vooruit. BOOT heeft 

studentenprojecten gevormd rondom vraagstukken binnen deze netwerken. 
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PROJECTEN 

Bijzonder dit jaar waren de kick-off van het project STIPP (Studenten in Poelenburg en 

Peldersveld) in Zaanstad en de verkenning van RegioBOOT. 

 

Project STIPP (Studenten in Poelenburg en Peldersveld) 

Project STIPP is een initiatief van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving, 

gemeente Zaanstad en BOOT. Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale 

samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en 

gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op 

het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Dit doet de 

werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving in samenwerking met Hogeschool 

InHolland. BOOT is hierbij aangehaakt naar aanleiding van de vraag van gemeente Zaanstad 

om ook onderwijs te organiseren in Poelenburg en Peldersveld, naast het onderzoek naar 

zogeheten outreachende praktijken dat door de Werkplaats wordt uitgevoerd. 

 

De kick-off van project STIPP heeft plaatsgevonden op woensdag 7 november 2018. BOOT is 

in 2018 gestart met het aanbieden van laagdrempelige onderwijsactiviteiten in opdracht van het 

Jeugdteam en Sociaal Wijkteam in Poelenburg en Peldersveld. Gedurende 2019 wordt 

onderzocht hoe BOOT dit kan uitbouwen tot een eigen programma aan diensten en activiteiten 

voor de buurt.  

 

Verkenning RegioBOOT 

In lijn met de ontwikkeling van project STIPP is in Zaandam is BOOT gevraagd mee te werken 

aan een verkenning naar samenwerking in regiogemeenten rondom Amsterdam. De HvA ziet 

steeds meer projecten gericht op leren in en rond de stad. Deze hebben een sterk accent op de 

stad Amsterdam en zijn veelal wijkgericht georganiseerd (zoals BOOT). In overloopgemeenten 

is er ook veel behoefte om samen te werken met studenten van de HvA. Dit lukt niet altijd 

vanwege te weinig animo bij studenten en te weinig kritische massa om op een nabije locatie 

lerende gemeenschappen op te richten in aandachtwijken met studenten van meerdere 

disciplines.  

 

Via de studievoorschotmiddelen van faculteit Maatschappij en Recht is in 2018 gewerkt aan een 

verkenning naar mogelijke kansen voor het opzetten van leergemeenschappen en 

samenwerkingsvormen tussen onderwijs, onderzoek en regiogemeenten. In 2018 is in 

Amstelveen, Hoorn en Zaandam een verkenning uitgevoerd. Purmerend besloot in tweede 

instantie af te zien van verdere participatie. Gesproken is met onder andere wethouders, 

bestuurders, professionals, kwartiermakers, onderzoekers en docenten. Daarnaast is er een 

literatuurstudie uitgevoerd naar samenwerkingsverbanden tussen onderzoek (via de Werkplaats 

Sociaal Domein Amsterdam en betrokken lectoraten), onderwijs en praktijk in zogenaamde 

leergemeenschappen elders in het land en zijn ook een aantal gesprekken gevoerd met 

experts. Op basis van de verkenning is een eerste concept opzet voor een leergemeenschap 

gemaakt. Tezamen vormen de drie documenten (verkenningsverslagen per stad, 

literatuurverkenning, eerste opzet leergemeenschap) de producten van dit project. Parallel aan 

de afronding van het lopende project is succesvol een nieuwe aanvraag gedaan, gericht op 
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verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Daarvoor 

wordt nauw samengewerkt met de Werkplaats sociaal domein, verschillende lectoraten en 

verschillende opleidingen van de Faculteit Maatschappij en Recht. 

 

  



   

14 
 

DOELEN & AMBITIES 

In de zomer van 2017 heeft het BOOT-team gezamenlijk een missie visie traject uitgestippeld 

genaamd BOOT 2020. Binnen dit traject zijn een aantal ambities geformuleerd waar het team 

gedurende 2018 en 2019 in groepsvorm structureel vier uur per maand aan werkt. Het resultaat 

van deze sessies wordt parallel aan BOOT 2020 geïmplementeerd. De tussentijdse uitkomsten 

zijn gepresenteerd tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van BOOT in het najaar van 2018. 

 

Oorspronkelijk heeft BOOT drie ambities geformuleerd binnen BOOT 2020, namelijk: 

1. Formuleren integrale vraagstukken en hier de thema’s die BOOT hanteert op aanhaken 

zodat er interdisciplinaire programma’s ontstaan; 

2. Inzichtelijk maken hoe BOOT kennis toepast en ophaalt ten behoeve van integrale 

vraagstukken; 

3. Het herijken van de organisatie en communicatie op basis van ambities één en twee. 

 

De aanleiding voor deze ambities was de groeiende vraag vanuit de stad en het onderwijs en 

onderzoek van de HvA naar integraliteit en kennisontwikkeling. BOOT werkt al jaren met een 

zestal thema’s4. Dit heeft gezorgd voor structuur en herkenbaarheid, maar ook tot een mate van 

versplintering. Omdat BOOT is opgesplitst in thema’s worden de diensten en activiteiten 

hierbinnen vanuit een bepaald specialisme gevormd, terwijl de praktijk vraagt om een 

holistische aanpak. De behoefte was om een aantal integrale vraagstukken te formuleren om zo 

een kwalitatief hoge dienstverlening te blijven bieden aan de wijk en actief bij te dragen aan het 

opleiden van de professional van de toekomst. Daarnaast is de werkwijze die BOOT hanteert 

voor een deel impliciet gebleven. Ook de kennis die opgehaald en toegepast wordt bij BOOT is 

niet altijd goed zichtbaar gemaakt. Dit is echter nodig om de toekomstbestendigheid van BOOT 

te valideren, maar ook om de succesvol gebleken formule van BOOT te delen.  

 

Gedurende 2018 is binnen BOOT 2020 gewerkt aan de eerste en de tweede ambitie: 

formuleren integrale vraagstukken en inzichtelijk maken hoe BOOT kennis toepast en ophaalt 

ten behoeve van deze vraagstukken. Het resultaat hierop is een aangescherpte werkwijze, zie 

hiervoor het onderstaande tekstvak. 

 

In 2019 legt BOOT de laatste hand aan het BOOT 2020 traject door met de laatste ambitie aan 

de slag te gaan: het herijken van de organisatie en communicatie op basis van de eerste en 

tweede geformuleerde ambities. De verwachting is dit in de zomer van 2019 af te ronden en 

deze laatste concretisering gezamenlijk met de reeds genomen stappen te formaliseren in een 

beleidsplan BOOT 2020, welke gepubliceerd zal worden op hva.nl/boot.  

 

 

 

 

 

                                                
4 1) Wonen, Werk en Geld, 2) Gezondheid, Zorg en Sport, 3) Jeugd en Educatie, 4) Lokale 
Gebiedsontwikkeling, 5) Burger, Bestuur en Samenleving en 6) Wijkeconomie. 
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Aangescherpte werkwijze BOOT 

 

De werkwijze van BOOT kenmerkt zich door langdurig 

onderdeel te worden van een wijk. Vanuit een fysieke 

locatie worden netwerken gevormd van professionals die 

in die wijk actief zijn en voor een aantal jaar uitdagingen 

bepaald. HvA-studenten leveren een maatschappelijke 

bijdrage aan een uitdaging door middel van het 

ontwikkelen en/of aanbieden van diensten en activiteiten 

voor en met bewoners, organisaties en ondernemers. 

Kenmerkend voor deze diensten en activiteiten is dat 

studenten het stokje doorgeven aan een volgende groep 

zodra ze hun onderwijsmodule afronden. BOOT is hierin 

uniek; studenten geven in ruil voor hetgeen ze leren echt 

iets concreets terug aan de wijk. Zie ook het naastgelegen 

figuur. 
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MIDDELEN 

In het hoofdstuk middelen wordt kort ingegaan op de 

manier waarop in 2018 de activiteiten zijn uitgevoerd en 

de successen zijn behaald.  

 

Personeel 

In 2018 bestond het BOOT-team uit 10fte ten opzichte van 

gemiddeld 10,1fte in 2017. De omvang van het team is zo 

goed als gelijk gebleven. Ook in de bezetting van 

medewerkers hebben zich geen grote verschuivingen 

voorgedaan. Alleen in de functie van projectmedewerker 

Jeugd en Educatie en de functie van programma-assistent 

is een wisseling geweest.  

 

Huisvesting 

In november 2018 heeft BOOT, vanuit het project STIPP 

(Studenten in Poelenburg Peldersveld), haar intrek 

genomen op de Lobeliusstraat 16 in Poelenburg. De kick-off van STIPP heeft plaatsgevonden 

op 7 november 2018. 

 

BOOT Oost BOOT Zuidoost BOOT Nieuw-West Project STIPP  

    
BOOT Oost 

Sumatrastraat 314 

1095 HV Amsterdam 

BOOT Zuidoost 

Gravestein 22A 

1103 BH Amsterdam 

BOOT Nieuw-West 

Bernard Loderstraat 39/41 

1063 PB Amsterdam 

Project STIPP 

Lobeliusstraat 16 

1504 EM Zaandam 

 

Communicatie 

In 2018 heeft BOOT op een aantal manieren ingezet op communicatie om partners (binnen en 

buiten de HvA) op de hoogte te houden van de activiteiten, hen te binden en nieuwe partners te 

werven: 

 

• Jubileumfeest BOOT (1 november 2018) 

Op 28 oktober 2018 bestond BOOT 10 jaar. Dit is gevierd met een jubileumfeest voor 

alle mensen die de afgelopen 10 jaar betrokken zijn geweest bij BOOT: studenten, HvA-

docenten en onderzoekers, partners uit de wijk en oud BOOT-collega’s.  

 

• Brochure BOOT de stad als leeromgeving (november 2018) 



   

17 
 

De aangescherpte werkwijze van BOOT, waarover te lezen is in paragraaf ‘doelen & 

successen’ is in november 2018 geformaliseerd in een brochure genaamd ‘de stad als 

leeromgeving’. De brochure is uitgereikt tijden het 10-jarig jubileumfeest.  
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FINANCIEEL VERSLAG 

In het financieel verslag staat beschreven welke financiële middelen BOOT in 2018 heeft 

verkregen en op welke manier deze zijn ingezet. Ook staat in het financieel verslag beschreven 

wat het verschil is tussen de verwachte inkomsten en uitgaven (zoals opgesteld in 2017) en de 

gerealiseerde inkomsten en uitgaven.  

 

Overzicht realisatie 2018 

In de onderstaande tabel is de realisatie over 2018 ten opzichte van de begroting 2018 

aangegeven. De tabel is in tweeën opgedeeld. Links van de dikgedrukte lijn staan de uitgaven 

met daaronder de kostensoorten, de begroting en de realisatie. Rechts van de dikgedrukte lijn 

staan de inkomsten met daaronder de inkomstensoorten, de begroting en de realisatie. Onder 

aan de tabel zijn de totalen weergegeven.  

 

 
 

  

Begroot Realisatie Begroot Realisatie

Personele lasten Bijdragen intern

P-kosten 638.213€        691.638€        Innovatiegelden HvA 504.000€        516.430€        

Overhead HvA 16.000€           111.335€        Compensatie Overhead HvA 48.443€           

Totaal 504.000€        564.873€         

Totaal 654.213€        802.973€        

Bijdragen extern

Huisvesting

Activiteiten divers (waaronder Spreekuren)

BOOT Oost 6.000€            8.326€            Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West 30.000€          30.000€          

BOOT Nieuw-West 11.400€          11.779€          Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost 30.000€          30.000€          

BOOT Zuidoost 1.754€            1.746€            Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost 30.000€          30.420€          

Subtotaal 90.000€          90.420€          

Totaal 19.154€          21.851€          

De Bonusklas

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West 28.668€          43.668€          

Exploitatie Subtotaal 28.668€          43.668€          

Vaste lasten 11.900€          14.588€          De Keukentafel

Variabele lasten 14.875€          13.418€          Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West 12.374€           12.374€           

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost 11.500€           19.000€           

Totaal 26.775€          28.006€          Fonds 20.000€           20.000€           

Subtotaal 43.874€           51.374€           

De Amsterdamse Zaak

Gemeente Amsterdam, RvE WPI (ex-ondernemers) 33.600€           42.500€           

Gemeente Amsterdam, RvE WPI (bestaande ondernemers) -€                6.459€             

Gemeente Amsterdam, RvE A&P (Meer Ondernemen) -€                16.250€           

Subtotaal 33.600€           65.209€           

Project STIPP

Gemeente Zaanstad -€                37.286€           

Subtotaal -€                37.286€           

Totaal 196.142€        287.957€         

Uitgaven Inkomsten

852.830€  Totaal uitgaven 700.142€  Totaal inkomsten 700.142€  852.830€  



   

19 
 

Toelichting realisatie 

In 2018 zijn een aantal inkomsten en uitgaven anders uitgevallen dan begroot. Aan de hand van 

de bijgestelde inkomsten worden de bijgestelde uitgaven besproken: 

• Stadsdeel Nieuw-West heeft €15.000,- meer bijgedragen aan De Bonusklas (binnen 

Jeugd en Educatie) dan begroot, namelijk €43.668,- in plaats van €28.668,-. In 

september 2017 heeft BOOT een subsidieaanvraag ingediend bij stadsdeel Nieuw-

West voor De Bonusklas ter waarde van €28.668,-. In 2018 heeft stadsdeel Nieuw-

West deze bijdrage aangevuld met €15.000,- zodat we op drie locaties De Bonusklas 

kunnen (blijven) aanbieden, in plaats van twee.  

• Stadsdeel Zuidoost heeft €19.000,- bijgedragen aan De Keukentafel in plaats van 

€11.500,-. Dit is €7.500,- meer dan begroot. Hiervoor heeft BOOT de activiteit 

uitgebreid naar de H-buurt in Amsterdam Zuidoost.  

• Voor de Amsterdamse Zaak heeft BOOT €65.209,- gerealiseerd in plaats van de 

begrootte €33.600,-. De financiering voor de ondersteuning van (ex-)ondernemers is 

verhoogd van €33.600,- naar €42.500,-, zodat we meer inzet konden realiseren. We 

hebben een aantal bestaande ondernemers geholpen (doorgestroomd vanuit 2017) 

waarvoor nog een restant aan financiering beschikbaar was. Tot slot hebben we de 

Amsterdamse Zaak voor een half jaar uitgebreid in de vorm van het ondersteunen van 

pre-ondernemers (genaamd ‘Meer Ondernemen’), wat niet begroot was in 2017.  

• Eind 2017 werd bekend dat BOOT financiering zou gaan ontvangen voor de uitvoering 

van project STIPP a €37.286,-. Dit was niet op tijd begroot.  

 

Daarnaast is een aantal verschillen in de realisatie ten opzichte van de begroting binnen de 

uitgaven nog niet besproken: 

• Overhead HvA. BOOT heeft €111.335,- af moeten dragen aan de Hogeschool van 

Amsterdam voor overhead (gebruik gebouwen, staven en diensten, ICT-voorzieningen, 

etc.). Omdat dit dusdanig hoger was dan begroot (€16.000,-) is aan het eind van het jaar 

€48.433,- gecorrigeerd op de kosten aan overhead.  

• De huisvestings- en vaste lasten zijn hoger uitgevallen dan gerealiseerd. Dit komt 

voornamelijk door het in gebruik nemen van een nieuwe locatie voor BOOT Oost. Tot de 

zomer van 2017 maakte BOOT Oost zonder het betalen van huur gebruik van een pand 

van woningcorporatie Eigen Haard. De huisvestingslasten zijn wel op tijd begroot voor 

2018 maar de vaste lasten niet, waardoor deze laatste post hoger is uitgevallen. De 

huurkosten die BOOT heeft betaald aan woningcorporatie Eigen Haard zijn hoger dan 

begroot omdat een aantal betalingen in 2017 niet goed zijn verwerkt en pas in 2018 zijn 

geboekt.    
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VOORUITBLIK 2019 
In de zomer van 2017 heeft het BOOT-team gezamenlijk een missie visie traject uitgestippeld 

genaamd BOOT 2020. Binnen dit traject zijn een aantal ambities geformuleerd waar het team 

gedurende 2018 en 2019 in groepsvorm structureel vier uur per maand aan werkt. De 

tussentijdse uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd tijdens de viering van het 10-jarig bestaan 

van BOOT in het najaar van 2018. In 2019 legt BOOT de laatste hand aan het BOOT 2020 

traject door met de laatste ambitie aan de slag te gaan: ‘het herijken van de organisatie en 

communicatie op basis van ambities één en twee’. De verwachting is dit in de zomer van 2019 

af te ronden en deze laatste concretisering gezamenlijk met de reeds genomen stappen te 

formaliseren in een beleidsplan BOOT 2020, welke gepubliceerd zal worden op hva.nl/boot.  

 

 
 

  

 

Ambities BOOT 2020 (zoals geformuleerd in 2017) 

 

Ambitie: formuleren integrale vraagstukken en hier de thema’s die BOOT hanteert op aanhaken zodat 

er interdisciplinaire programma’s ontstaan. 

 

BOOT werkt al enkele jaren met een zestal thema’s. Alhoewel deze thema’s organisatorisch goed 

werken zorgen ze voor versplintering. Omdat de activiteiten van BOOT nu onder een bepaald thema 

vallen wordt de aanpak hierbinnen vaak vanuit een bepaald specialisme gevormd. Denk aan de 

Amsterdamse Zaak, waarbij ondernemers in zwaar weer ondersteund worden. Deze ondernemers 

hebben in veel gevallen niet alleen baat bij ondernemerschapsvaardigheden, maar zitten vaak ook 

persoonlijk in de knoop (privé schulden, woonsituatie of op relationeel vlak). Anno 2017 valt de 

activiteit onder de verantwoordelijkheid van de projectleider Wijkeconomie, terwijl de ondernemer 

misschien gebaat zou zijn bij een gedeelde verantwoordelijkheid met de projectleider Wonen, Werk 

en Geld. Ook een student Bedrijfseconomie, die zakelijk kijkt naar de winstgevendheid van de 

onderneming, kan zoiets leren van een student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, die getraind 

is in gesprekstechnieken en het achterhalen van het probleem achter het probleem.  

 

Ambitie: inzichtelijk maken hoe BOOT kennis toepast en ophaalt ten behoeve van integrale 

vraagstukken. 

 

BOOT koppelt al 10 jaar onderwijs van de HvA aan vraagstukken in de stad. De werkwijze die BOOT 

hierin hanteert is voor een deel impliciet gebleven. BOOT heeft de ambitie deze werkwijze in 2018 

explicieter te maken en te delen met de HvA en de stad. Deels om de toekomstbestendigheid van 

BOOT te valideren, maar ook om de succesvol gebleken formule te delen.  

 

Ambitie: het herijken van de organisatie en communicatie op basis van ambities één en twee.  

 

De uitwerking van ambities één en twee hebben mogelijk effect op de organisatie en communicatie 

van BOOT. Intern (hoe werken de projectleiders van de thema’s en coördinatoren van de locaties 

samen aan integrale vraagstukken) maar ook extern (hoe verhoudt BOOT zich tot al het 

praktijkonderwijs en -onderzoek binnen de HvA en vanuit andere onderwijsinstellingen). In het tweede 

deel van 2018 worden deze effecten op de organisatie en communicatie uitgedacht. 
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1 – PARTNERS 
Centraal BOOT Zuidoost BOOT Oost BOOT Nieuw-West STIPP 

WPI Buurthuizen 
Zuidoost 

TransAmsterdam Daadkr8 Gemeente Zaanstad 

Calvijn 
College 

Thuis in Zuidoost De Piramide Eigenwijks Jeugdteam 
Poelenburg (GGD) 

Over Y 
College 

SIPI Dynamo De Hippe Heks SWT Poelenburg 
(DOCK) 

Metis 
Montessori 
Lyceum 

Gilde Amsterdam Stichting MOI Buurtmanager 
Amsterdamse 
Aanpak Gezond 
Gewicht 

Rochdale 

Gemeente 
Amsterdam 

Bewoners 
Adviesteam 

Ouderen Adviesraad Gebiedsteam 
Amsterdam Nieuw-
West/Geuzenveld-
Slotermeer 

De BIEB Zaanstreek 

Team 
Ondersteuning 
Ondernemers 

Koornhorst GGD Amsterdam – 
Zo blijven we gezond 
in Oost 

Stichting 
Samenwonen 
Samenleven 

Zaans Sportbedrijf 

Amstelhuis Bindelmeercollege Buurtvrouwennetwerk 
Oost 

Combiwel Centrum Jong (GGD) 

Jongeren 
Cultuur Fonds 

Stadsdeel 
Zuidoost 

Buurthulp Oost Vrije Universiteit 
Amsterdam 

JOGG 

Stichting 
Leergeld 

Crescendo Civic Amsterdam Studiezalen De Bron 

Stichting 
Lezen & 
Schrijven 

Blauwe Lijn Your Fresh Start De Honingraat HVC 

OBA Onze Wereld Stadsdeel Oost Pluspunt  

Team 
eigenwerk 

Rochdale Wijkkunde Vrouw en Vaart  

WOON! MeerMaatjes Samen Vooruit Eigen Haard  

ROC van 
Amsterdam 

De 
Buurtwerkkamer 

Streetsmart Jongeren Financieel 
Café 

 

Leger des 
Heils 

Platform 
Kantershof 

De Dappere Dames Fieldlab Nieuw-West  

 VenZo Humanitas Universiteit van 
Amsterdam 

 

 RE-BOOST Pleingames SKC  

 Focusgroep 
Geldershoofd & 
Gravestein 

Eigen Haard Stichting voor Kennis 
en Sociale Cohesie 

 

 CuraZo  Makkie Grip op je Geld  

 Samen Zuidoost Indische Buurtbalie Positive Society  

 Happy Body 
Healthy Lifestyle 

MOC Jongeren Service 
Punt 

 

 Curacao Zuidoost Profileerbureau van 
de Academie van de 
Stad 

Startpunt  

 Synchroomplus Platform Informele 
Zorg Oost 

Leef & Leer  

 Passie voor je 
Toekomst 

Jungle Amsterdam Energieke Senioren 
Amsterdam Nieuw-
West 

 

 Grace Academie SIPI VoorUit  

 MaDi Zuidoost Atelier K&K Weekend Academie  
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Centraal BOOT Zuidoost BOOT Oost BOOT Nieuw-West 

 Buurvrouwennetw
erk Gaasperdam 

Chances for All 
College (CFAC) 

‘t Koggeschip 

 Bewonersverenigi
ng Gravestein 

Buurtschouders Cascoland 

 Swazoom Alliantie Wijkzorg 
Oost 

Kantara 

 Los Latino’s  Al Wafa 

 Moestuin 
Evergreen 

 As Siddieq 

 Gravestein 
Juniors 

 De Witte Tulp 

 Toko Kai Hing  Burg. De Vlugtschool 

 Projectbureau 
Primair Onderwijs 
Zuidoost 

 Johannes 

 Participatie en 
opbouwwerk 
Zuidoost 

 Koggeschip 

 Fieldlab Zuidoost  De Globe 

 BartenDAZZ 
Nederland 

 De Henricus 

 Kinderboerderij 
Gliphoeve 

 Kraemer 

 Agartha Frimpong  Lukas 

 CAV  El Almien 

 De Rozenmarn  El Khadisia 

 Wijkspelen  Goeman 
Borgesiusschool 

 De Achtsprong  Immanuelschool 

 Ouder en Kind 
team 

 Nautilus 

 Stichting Zo 
vooruit 

 Noordmansschool 

 Zuidoost ZZP 
platform 

 Pieter Jelles 
Troelstraschool 

 Taal & COAST op 
Maat 

 Slootermeerschool 

 Van Hezel hrd-
advies, training en 
coaching 

 Punt 

 Stichting 
synchroon plus 
int. 

 Timotheusschool 

 Stichting aan de 
knoppen 

 Veerkracht 

 Etnische 
bedrijven.nl 

 Ouder en Kindteam 
Geuzenveld & 
Slotermeer 

 Yvette’s kitchen  Taal & COAST op 
Maat 

 MEE   

 Mama Watoto   

 Streetcornerwork   

 Samenspel   
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BIJLAGE 2 – PROJECTEN EN STUDENTEN NAAR OPLEIDING/FACULTEIT 

 

Bijlage 2.1 Faculteit Maatschappij en Recht 

Naam 
opleiding/minor 

Jaar Aantal 
studenten 

Naam project Locatie 

Bestuurskunde 2 57 Sociaal Ondernemen Allen 

4 1 Wijkkunde BOOT Oost 

4 3 Atelier Kweekvijver voor 
stadsvernieuwers 

BOOT Nieuw-West 

HBO-Rechten 3 7 Spreekuren Allen 

Maatschappelijk 
Werk en 
Dienstverlening 

1 4 Project Amsterdam BOOT Oost 

1 23 Bonusklas BOOT Nieuw-West 

3 5 Spreekuren Allen 

4 2 Outreachend wijkgericht werken BOOT Zuidoost 

Minor Armoede 
Interventies 

4 2 Omgaan met geld BOOT Zuidoost 

Minor Diversiteit 
in de stad 

4 12 Wijkzorg BOOT Oost 

Minor Human 
Rights 

4 3 Fieldwork BOOT Oost 

Minor Sociale 
Inclusie 

4 2 Leefbaarheid BOOT Zuidoost 

4 3 Civic huis aan huis opdracht BOOT Oost 

Outreachend 
werken 

4 2 Bewonersparticipatie vuil STIPP 

4 2 Activiteitenplatform STIPP 

Sociaal Juridische 
Dienstverlening 

3 1 Spreekuren Allen 

4 1 Spreekuren Allen 

Sociaal 
Pedagogische 
Hulpverlening 

1 9 De Keukentafel BOOT Nieuw-West 

1 22 De Keukentafel BOOT Zuidoost 

1 35 Bonusklas BOOT Nieuw-West 

4 2 Gebiedsagenda Geuzenveld BOOT Nieuw-West 

Toegepaste 
Psychologie 

1 21 De Keukentafel BOOT Zuidoost 

1 19 De Bonusklas BOOT Nieuw-West 

1 11 De Keukentafel BOOT Nieuw-West 

3 1 Stage STIPP STIPP 

3 1 De Keukentafel BOOT Zuidoost 

3 1 De Bonusklas BOOT Nieuw-West 

4 1 Veerkracht statushouders BOOT Oost 

4 1 Scriptie STIPP 

4 1 Nudging grofvuil STIPP 

4 4 Atelier Kweekvijver voor 
stadsvernieuwers 

BOOT Nieuw-West 

Totaal 259 
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Bijlage 2.2 Faculteit Techniek 

Naam 
opleiding/minor 

Jaar Aantal 
studenten 

Naam project Locatie 

Bouwtechnische 
Bedrijfskunde 

4 6 Atelier Kweekvijver voor 
stadsvernieuwers 

BOOT Nieuw-West 

Totaal 6 

 

Bijlage 2.3 Faculteit Onderwijs en Opvoeding 

Naam 
opleiding/minor 

Jaar Aantal 
studenten 

Naam project Locatie 

Lerarenopleiding 
Economie 

3 31 Ondernemingsplan schrijven BOOT Zuidoost 

Minor Diversity in 
Urban Education 

4 3 De Keukentafel BOOT Zuidoost 

Pedagogiek 1 20 De Keukentafel BOOT Nieuw-West 

1 20 De Keukentafel BOOT Zuidoost 

1 48 De Bonusklas BOOT Nieuw-West 

3 2 De Keukentafel BOOT Nieuw-West 

3 2 De Keukentafel BOOT Zuidoost 

3 5 De Bonusklas BOOT Nieuw-West 

4 5 De Keukentafel BOOT Nieuw-West 

4 3 De Bonusklas BOOT Nieuw-West 

Totaal 139 

 

Bijlage 2.4 Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 

Naam 
opleiding/minor 

Jaar Aantal 
studenten 

Naam project Locatie 

Voeding en 
Diëtetiek 

3 31 Voedingsinterventies Allen 

Totaal 31 

 

Bijlage 2.5 Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 

Naam 
opleiding/minor 

Jaar Aantal 
studenten 

Naam project Locatie 

- - - - - 

Totaal 0 

 

Bijlage 2.6 Faculteit Gezondheid 

Naam 
opleiding/minor 

Jaar Aantal 
studenten 

Naam project Locatie 

Ergotherapie 2 4 Ziekenhuisbegeleiding Oost BOOT Oost 

2 4 Voorleesproject STIPP 

2 2 Huiswerkklas STIPP 

2 3 Zorg voor de mantelzorger BOOT Nieuw-West 

2 3 Automaatje BOOT Nieuw-West 

2 2 Huiswerkbegeleiding sociaal 
wijkteam 

STIPP 
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2 6 Bakkie op het plein BOOT Zuidoost 

2 3 Meldcode opdracht BOOT Oost 

4 3 Leger des Heils  BOOT Oost 

Minor Global 
Health 

3 23 Herinrichting speelplekken BOOT Nieuw-West 

3 3 Thema bijeenkomst buurtmoeder BOOT Oost 

3 4 Zorg voor de mantelzorger 
community 

BOOT Nieuw-West 

3 4 Zorg voor de mantelzorger fieldwork BOOT Nieuw-West 

3 5 Leger des Heils community BOOT Oost 

3 4 Leger des Heils fieldwork BOOT Oost 

3 5 Buurtschouders community BOOT Oost 

3 3 Buurtschouders fieldwork BOOT Oost 

3 6 Healthy Youth East Community BOOT Oost 

3 3 Healthy Youth East fieldwork BOOT Oost 

Totaal 90 

 

Bijlage 2.7 Faculteit Business en Economie 

Naam 
opleiding/minor 

Jaar Aantal 
studenten 

Naam project Locatie 

Bedrijfseconomie 3 5 de Amsterdamse Zaak Geen 

4 4 BIZ in de Bijlmer BOOT Zuidoost 

4 1 Optimalisatie dAZ BOOT Zuidoost 

4 3 Lean six sigma BOOT Zuidoost 

4 3 Blockchain voor BBZ-aanvraag BOOT Zuidoost 

Bedrijfseconomie 
(duaal) 

4 5 de Amsterdamse Zaak Geen 

Financial Service 
Management 

4 33 Belastingaangiftedag Allen 

Minor Financieel 
Advies en 
Ondersteuning 

3 47 Spreekuren Allen 

Minor Inspirerend 
Leiderschap 

3 10 Spreekuren BOOT Nieuw-West 

Totaal 111 

 

Bijlage 2.8 Overig 

Instelling Naam opleiding/minor Jaar Aantal 
studenten 

Naam project Locatie 

Oslo and 
Akershus 
University  

Administration 2 2 Internship urban 
innovators 

BOOT Nieuw-
West 

ROC van 
Amsterdam 

Bedrijfsadministrateur 3 7 de Amsterdamse Zaak Geen 

Vrije 
Universiteit 

Jeugdgezondheidszorg 3 29 Schoolwerkondersteuning BOOT Nieuw-
West 

InHolland Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening 

4 3 Activiteitenplatform STIPP 
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InHolland Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening 

4 3 Wenskaarten STIPP 

InHolland Social Work 3 2 Opzetten taalactiviteit STIPP 

InHolland Social Work 3 3 Wenskaarten STIPP 

InHolland Social Work 4 2 Voorleesproject STIPP 

InHolland Social Work 4 2 Ontmoeting Brandaris STIPP 

Universiteit 
Utrecht 

Universiteit Utrecht 1 4 De Keukentafel BOOT Nieuw-
West 

Totaal 57 

 


