
 
 
 

 

 

 

Wij zijn studenten aan de Hogeschool Arnhem & Nijmegen. Wij willen d.m.v. het Move Je Buurt-project van 

Stichting Move samen met groep 8 van Basisschool De Wingerd een leuk project opzetten speciaal voor de wijk 

Lindenholt. 

 

Deze kinderen krijgen niet vaak de kans om zoiets te mogen uitvoeren, daarom vinden wij het belangrijk dat 

deze kinderen hun ideeën kunnen realiseren. We hebben een thema rondom ‘Natuur & Milieu’ en de kinderen 

zouden graag een dierenhotel willen maken. Hiervoor hebben wij wel de hulp nodig van meerdere partners. 

Door onze partners hopen wij dat deze kinderen hun ideeën kunnen realiseren. Wij hopen door meerdere 

partijen bij elkaar te brengen dat dit project toch kan uitgevoerd worden.  

 

Wij zijn al bezig met kinderen om een concreet en duidelijk plan te maken. Wij willen er ook graag voor zorgen 

dat het project een positieve impact heeft op de buurt. Door de buurt samen te brengen en iets terug te geven.  

 

PLAN VAN AANPAK 

MOVE je buurt 
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1. Contactgegevens 
 

 

Stichting Move  
Marlies van Schelven, marlies@stichtingmove.nl  

Sacha Béatse, Sacha@stichtingmove.nl  

 

HAN – University of Applied Sciences (Arnhem) | Bedrijfskunde Voltijd 
Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem 

Contactpersoon bestuur 
Robert Penning, R.penning@han.nl 

 

Move commissieleden 
Cihad Karalik, AC.Karalik@student.han.nl, (Communicatie & Middelen) 

Gergo Gussinklo, GWL.gussinklo@student.han.nl, (Bedenk & Doe sessies, Activiteiten) 

Justin Steen, J.steen@student.han.nl, (Communicatie & Middelen) 

Kyra Nijland, K.nijland3@student.han.nl, (Bedenk & Doe sessies, Activiteiten) 

Sander Polman, SLT.polman@student.han.nl, (Team) 

 

Basisschool de Wingerd 
Basisschool de Wingerd, Leuvensbroek 2010, 6546 XN Nijmegen 

Marga van Xanten, Marga.vanxanten@conexus.nu  
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2. Projectpartners 
 

Stichting Move  
In de projecten van Move krijgen kinderen en studenten samen het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over 

het bedenken en uitvoeren van hun eigen project. Bottom-up werken en hen daarmee de vrije ruimte geven om 

hun eigen ideeën tot werkelijkheid te maken staat daarbij voorop. Het project bestaat uit twee onderdelen: een 

actief uitstapje, waarin de studenten de kinderen meenemen naar het studentenleven en een buurttraject. 

In het buurttraject brainstormen de kinderen met hulp van de studenten over wat er beter kan in de wijk en gaan 

ze samen aan de slag om hun plan uit te voeren. Zo leren ze sociaal ondernemen, ontwikkelen ze hun talenten en 

kunnen ze met trots terugkijken op een concreet resultaat. Tijdens het project organiseren de studenten ook een 

actief uitje voor de kinderen om hen het studentenleven te laten zien. Zo verkennen zij nieuwe sporten, studies, 

talenten en mogelijkheden.   

We maken tijdens de projecten gebruik van de Move-driehoek. Move creëert de randvoorwaarden voor het project, 

koppelt de verschillende partijen en traint en begeleidt de 

studenten tijdens het gehele project. Maar het zijn de 

kinderen en studenten die gezamenlijk verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering, ondersteund door een 

maatschappelijk partner. De kinderen hebben de creatieve 

leiding binnen het project, zij bepalen wat er in de wijk 

gebeurt. Hierdoor worden ze geïnspireerd om hun ideeën 

te realiseren en hun talenten hiervoor in te zetten. De 

kinderen leren trots te zijn op zichzelf, het resultaat en de 

wijk. Zo ontdekken zij dat ze de wereld kunnen 

veranderen. De studenten zijn hun rolmodel en begeleiden 

het project, zij helpen bij het realiseren van de ideeën van 

de kinderen. Een maatschappelijk partner zorgt voor 

inhoudelijke en/of financiële ondersteuning bij het 

realiseren van de ideeën van de kinderen. 

Studenten 
Onze studie 

Bij Bedrijfskunde draait het om veranderingen. Je leert organisaties te verbeteren en processen te vernieuwen. Je 

leert onder andere:  

 Verschillende vakgebieden kennen: je krijgt hierdoor breed bedrijfskundig inzicht; 

 Hoe je een project moet leiden; 

 Hoe je ontwikkelingen in de maatschappij kunt vertalen naar duurzame vernieuwing en verbetering;  

 Hoe je data en informatie gebruikt en inzet om bedrijven beter te laten functioneren; 

 Wat personele, financiële, procesmatige en juridische uitdagingen binnen organisaties zijn; 

 Gespreksvaardigheden zoals advies- en slecht-nieuwsgesprekken; 

 Omgaan met verschillende culturen, onzekerheden en weerstand; 

 Jezelf goed kennen: je wordt gecoacht in je persoonlijke ontwikkeling. 

De opleiding Bedrijfskunde duurt vier jaar. Wij zijn momenteel bezig met het tweede laarjaar van de studie. 

Vanaf het tweede jaar begint de hoofdfase van de studie. Vanaf dit moment ga je echt de diepte in en werk je 

vooral aan praktijkopdrachten. Daarbij werken wij met bedrijfskundige onderwerpen/thema’s zoals: 

projectmanagement, informatiemanagement en personeels- en kwaliteitsmanagement. De studie is heel breed, 

hierdoor is er vaak overlap met andere studies. 

  

2. PROJECTPARTNERS 
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Wij zijn…? 

Wij zijn een groep van vijf toekomstige bedrijfskundigen. Op het moment werken meerdere leden bij bedrijven 

waarbij ze zich later verder willen ontwikkelen als bedrijfskundigen. Hierdoor is de motivatie in de groep hoog. 

We zijn als toekomstige bedrijfskundigen altijd benieuwd naar iets nieuws. Hierdoor hebben wij ook voor dit 

project gekozen. Stichting Move biedt ons de kans aan om iets te ondernemen, waarbij je niet zo snel denkt aan 

bedrijfskunde. Wij zullen later snel moeten schakelen en bereid zijn om een heel brede visie te hebben. Wij 

hebben geen ervaring om met zo’n doelgroep te werken. Daarom is deze kans voor ons heel speciaal.  

Onze doelstelling 

Bij dit project hopen wij ons te verdiepen in het omgaan met een doelgroep die vol met ideeën is. Ook ligt bij dit 

project de plezier en de creativiteit van de kinderen centraal. Wij willen samen met de kinderen iets terug te 

geven aan de buurt/wijk. De kinderen zitten vol met ideeën. Wij gaan door middel van meerdere bedenk & doe 

sessies een duidelijk en concreet plan opzetten. Daarna zullen wij het ook uitvoeren met de kinderen. Tijdens dit 

project hopen wij onze projectmanagement vaardigheden ook te verbeteren.  

Kinderen 
In dit project zullen wij samenwerken met een groep 8 van Basisschool de Wingerd. Het bestaat uit een klas van 

26 kinderen tussen de 11 tot 13 jaar oud. Het is een enthousiaste en leuke klas. Hierdoor lijkt het ons geen 

probleem om snel met ideeën te komen voor het project.  

Het is een school in een kwetsbare wijk die projecten zoals deze goed kan gebruiken. We zullen met de kinderen 

ook een kijkje nemen op de hogeschool. Hiermee hopen wij de kinderen te stimuleren en iets goeds bij te dragen.  

Maatschappelijk partner 
We willen dit project uitvoeren door behulp van maatschappelijke partners. Dit project is zonder jullie hulp niet 

mogelijk! Wij zullen aan verschillende partners vragen om bij te dragen om dit project te laten slagen. Zullen er 

maatschappelijke partners zijn die met ons willen samenwerken, dan zullen we jullie bedanken aan het einde van 

het project en jullie melden als sponsor bij de pers en uitnodigen.  

Gemeente Nijmegen 

Wij hopen dat de gemeente een gedeelte van dit project kan subsidiëren. Wij willen door middel van dit project 

te laten zien dat de buurt kan helpen met problemen waar iedereen last van heeft. Dit zorgt ervoor dat de 

gemeente hier geen ruimte vrij voor hoeft te maken. Wij zullen ons plan op nijmegen.mijnwijkplan.nl plaatsen 
en contact opnemen met de wijkregisseurs van Lindenholt. Wij hopen door een samenwerking een 

maatschappelijk probleem aan te pakken. Vanuit de gemeente lijkt dit ons ook een mooi goed idee om zulke 

projecten te financieren. Dit kan toekomstige projecten aanmoedigen/stimuleren en een positieve impact hebben 

op meerdere buurten/wijken. 

Dierenbescherming / Vogelbescherming / Jumper XXL Nijmegen / Pets Place 

Wij willen jullie graag vragen om ons te helpen met dit project. Dit komt omdat jullie gevestigd dichtbij deze 

wijk en ook het belang van de buurt belangrijk vinden. Wij vertrouwen dat jullie inzien dat de buurt jullie graag 
wilt betrekken om het project te laten slagen. Dit zal de buurt laten zien dat jullie graag willen helpen om 

problemen gezamenlijk op te lossen. De kinderen raden ons aan om contact met jullie op te zoeken, omdat jullie 

al bekend zijn in de buurt en hun denken dat zonder jullie hulp dit project niet gaat slagen. 

Jumbo (Lindenholt) 

Wij hopen dat jullie de hapjes & drankjes kunnen voorzien bij de feestelijke afsluiting. Dit komt omdat jullie in 

het hart van de wijk zijn gevestigd en veel kinderen komen hier regelmatig. De kinderen zijn van plan om een 

BBQ te organiseren tijdens de feestelijke afsluiting. Wij hopen dit een paar dagen voor de feestelijke afsluiting 

op te halen. Elke bijdrage wordt gewaardeerd!   
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3. Projectidee 

 

Aanleiding 
Wij hebben met de kinderen al meerdere bedenk & doe sessies doorlopen. Tijdens de eerste bedenk & doe sessie 

hebben wij het thema geïntroduceerd. Het thema was al gekozen door de docent van de groep. Het thema is 

hierdoor: ‘Natuur & Milieu’. Dit thema is gekozen doordat de groep 8 in de jaren daar voor dit thema nog niet 

behandeld hadden. In de klas zelf was de docent ookal bezig met kleine opdrachten richting het thema. Hierdoor 

leek het voor haar een leuke uitbreiding van het thema.  

 

Zoals te zien is in de afbeelding hierboven was de tijdlijn voor het project al snel duidelijk. We hebben op het 

moment van schrijven al twee bedenk & doe sessies gehad. We zullen deze kort omschrijven. 

Bedenk & Doe sessie 1 

In deze bedenk & doe sessie stond het kennismaken met de klas centraal. Wij hebben Stichting Move, de 

commissie en het project geïntroduceerd en vervolgens de klas verdeeld in kleine groepen. Hierna hebben wij als 

commissie ons verdeeld en elk groepje individueel gesproken. Terwijl we de groepjes individueel spraken 

hebben wij al geprobeerd met de groepjes ideeën te verzinnen. 

Bedenk & Doe sessie 2 

In deze bedenk & doe sessie hebben wij een wijkverkenning uitgevoerd en daarna een brainstorm sessie 

gehouden. De groepjes hadden wij van tevoren gemaakt en ook de wijk alvast verkent via Google Maps. Gezien 

wij een klas uit Arnhem zijn kwam de buurt ons niet bekend voor. Hierdoor moesten de kinderen komen met 

locaties waar we het project eventueel konden uitvoeren. Voordat we daadwerkelijk de buurt in gingen moesten 

we eerst de rollen verdelen. Er waren vier rollen en ieder kind kreeg een rol. De rollen 

spreken voor zichzelf. De rollen waren: ‘Waarnemer, Journalist, Tijdsbewaker en 

Wegwijzer’.  

Na de wijkverkenning kwam de brainstorm sessie en hebben wij de kinderen laten 

stemmen. Hieruit kwam dat het dierenhotel een favoriete keuze was. De kinderen 

vertelde al dat ze liever vogelhuisjes wilden maken. Maar dit idee zullen we in bedenk 

& doe sessie 3 pas echt concreet maken. 

Zoals op de tijdlijn te zien zullen we nog drie bedenk & doe sessies en twee activiteiten 

uitvoeren. Hier zal dieper op ingegaan worden verder in de PvA.  

Activiteit 
Zoals al benoemd is zullen we met de kinderen een dierenhotel maken. In de vorm van vogelhuisjes voor een 

bepaalde dierensoort. Het concrete idee zal nog volgen na bedenk & doe sessie 3. We zullen hierin de locatie en 

uitvoering concreet maken. We zullen kijken hoe de kinderen het willen uitvoeren en waar het mogelijk is om 

deze te plaatsen. Indien er geen toestemming is voor de locaties zal het schoolplein altijd nog een keuze kunnen 

zijn.  

 

3. PROJECTIDEE 
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Het plan is om de vogelhuisjes op te hangen bij ‘De Johan Cruyff court Lindenholt’. Zoals te zien is op het 

onderste plaatje. De kinderen hadden het idee om de processierups te bestrijden met deze vogelhuisjes. Dus het 

idee hier is om mezenkatjes te maken/kopen om het plan uit te voeren. 

 

Indien het maken van het vogelhuisje niet realiseerbaar is, hopen wij deze door middel van onze 

maatschappelijke partners te kopen. Er kunnen ook regels zijn vanuit de gemeente om deze vogelhuisjes te op te 

hangen. Zal dit zo zijn dan zullen we deze moeten kopen die voldoen aan alle regels. Dit zal alleen gebeuren als 

er geen andere mogelijkheid is en het mogelijk is in de begroting. Dit zal ons plan 

B zijn. 

 

Zal er ook geen goedkeuring voor het ophangen van de vogelhuisjes, dan stelt de 

school zich open om de vogelhuisjes daar op te hangen.  

 

Het voorbeeld van de vogelhuisjes is te zien op de afbeelding hiernaast. Maar dit 

zal niet het definitieve vogelhuisje zijn, omdat we graag eerst horen aan welke 

voorwaarden deze huisjes moeten voldoen. Deze illustratie is bedoeld om een beeld 

te vormen voor onze maatschappelijke partners en de gemeente Nijmegen. 

 

Doelstelling 
Wij hopen met dit project een positieve impact te maken op de buurt. Door de buurt 

samen te brengen, maar ook om de kinderen uit deze buurt/wijk erbij te betrekken. 

Hierdoor hebben de kinderen zelf een positieve impact op het samenbrengen van de buurt. Door het thema hopen 

wij ook de kinderen meer bij te brengen over groene activiteiten. Gezien de kinderen in deze omgeving nou 

eenmaal niet zo vaak een kans zoals dit krijgen. De kern blijft om de kinderen aan te moedigen om creatief te 

zijn en om er een leuk project van te maken. 

Door het uitstapje naar het studentenleven hopen wij de kinderen een kijkje te geven in het leven van een 

Hbo’er. We zullen onze ervaringen en leefwerelden delen met de kinderen om te laten zien welke mogelijkheden 

er allemaal zijn. Gezien deze kinderen onze leefwereld nog niet zo goed kennen. 

Kortom! Uiteindelijk hopen we de buurt iets terug te geven en ook een positieve impact te hebben gehad op de 

kinderen. 
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Belang voor de wijk 
Met dit project willen wij de processierups bestrijden in Nijmegen. Zo verteld InDeBuurt (2022) al in een van 

haar berichten dat de Gemeente Nijmegen de eikenprocessierups al wil aanpakken. Het kan jeuk, huidslag en 

rode ogen veroorzaken. “Ook al is de overlast minder dan in topjaar 2019, ze zorgen toch voor veel 

moeilijkheden.” (InDeBuurt, 2022).  

Op deze manier kunnen we op een milieuvriendelijke manier deze rupsen bestrijden en de kinderen iets leren 

over dit onderwerp. Dit is natuurlijk een mooi idee vanuit de kinderen en laat de buurt zien dat ze er samen iets 

tegen kunnen doen!  

Locatie 
Zoals al benoemd is onder het kopje ‘Activiteit’ willen wij deze graag ophangen bij ‘De John Cruyff court 

Lindenholt’. Graag horen wij vanuit de gemeente of dit mogelijk is en wat hun nog eventueel aanraden voor deze 

activiteit. 

Zal hier geen goedkeuring voor komen, dan hebben we nog twee oplossingen achter de hand. Als eerste heeft de 

school al laten weten dat ze het goed vinden deze op het schoolplein op te hangen. Maar het lieft willen we deze 

in de buurt/wijk ophangen, hiermee willen we laten zien dat de buurt er ook bij betrokken wordt. Maar door 

regels kan dit moeilijk worden, daarom horen wij graag vanuit de gemeente wat hun aanraden. 

 

Planning 
Activiteit    Datums Omschrijving 

B&D 3 Woensdag 16 November 

tussen 10:00 en 12:00 

Selectie en uitwerking van het 

idee/project 

Uitstapje naar het studentenleven Dinsdag 29 november 

tussen 9:00 en 14.30 

De kinderen een dagje meenemen naar 

de hogeschool in Nijmegen 

B&D 4 Dinsdag 6 december tussen 

10.00 en 12.00 

De uitvoering! Het maken en plaatsen 

van de vogelhuisjes! 

Feestelijke afsluiting Dinsdag 20 December 

tussen 9.00 en 14:30 

Iedereen onder het kopje ‘bereik’ 

uitnodigen voor een afsluting 

B&D 5 Donderdag 22 December 

tussen 10.00 en 12.00 

Reflecteren en evalueren voor het 

gehele project 

 

  

https://indebuurt.nl/nijmegen/gemeente/zo-wil-de-gemeente-eikenprocessierups-aanpakken-in-nijmegen~102291/
file:///C:/Users/sande/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/233/Attachments/Ook%20al%20is%20de%20overlast%20minder%20dan%20in%20topjaar%202019,%20ze%20zorgen%20toch%20voor%20veel%20moeilijkheden
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Bereik 

Doelgroep  Wat wil je bereiken? 

Buurtbewoners  De buurt erbij betrekken! Het is een probleem dat de hele buurt last van heeft. Hierdoor 
willen we laten zien dat met zijn allen hun ook iets kunnen doen tegen het probleem. 

 

 

Ouders Het is een prachtig idee vanuit de kinderen! Wij willen de ouders laten zien hoe creatief 

hun kinderen zijn en dat hun kinderen ook meehelpen met buurt problemen. 

 

 

 

Medestudenten  Op de basisschool zullen we de tweede groep.8 uitnodigen voor dit project. Hun hebben 

zelf ook een lopend project en willen we hun ook een kijkje geven hoe creatief hun 

medestudenten in de andere klas zijn. 

 

Projectpartners Iedereen die hieraan heeft meegeholpen is van harte welkom om het resultaat te 

bekijken. Zonder hun is dit project niet mogelijk! Daarom zouden wij graag hun 

uitnodigen en samen  onthullen wat we bereikt hebben. 

 

 

Pers Dit is een speciaal project. Kinderen uit de buurt hebben samen dit idee bedacht en 

uitgevoerd. De gemeente is al bezig met het bestrijden van rupsen, maar we willen ook 
laten zien dat de buurt er ook iets aan kan doen. Hopelijk kunnen we d.m.v. de pers 

andere buurten/wijken aanmoedigen om zoiets te ondernemen. 

 

 

 

PR en communicatie 
Het project wordt via de wijkkrant Lindenholt Leeft in de wijk onder de aandacht gebracht. Ook zullen we een 

reporter van De Brug en Nieuws uit Nijmegen uitnodigen om tijdens de afsluiting langs te komen. Zo wordt het 

project van deze klas goed in de spotlight gezet!  

Actief uitstapje naar het studentenleven 
We zullen op dinsdag 29 November om 09:15 verzamelen op de basisschool De Wingerd. Hier zullen we 

gezamenlijk met de kinderen naar de HAN te Nijmegen gaan. Hier zullen we rond 10:00 aanwezig zijn. Zoals 

eerder benoemd is hopen wij de kinderen een kijkje te geven in het leven van een HBO’er. We hopen de campus 

te laten zien en een gast college te geven door een van onze docenten. We zullen een lunch en activiteiten plannen 

om er een leuke dag van te maken! Rondom 13:00 zullen wij weer richting de basisschool vertrekken en de dag 

afsluiten. 
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4. Begroting 
 

Afrekening     

Projecttitel:  Move je Buurt    

Projectnummer:  -      

Naam projectcoördinator:  Marlies van Schelven    

     

Bate  bedrag  Kosten*  bedrag  
 Verschil begroot en 
afgerekend  

Projectrealisatie:         

 
 

    

     

      

      
      

      

      

      
      

         
          

          

totaal  €         totaal  €        €                                  -    
(Wij weten nog weinig vanuit de gemeente aan welke voorwaarden de vogelhuisjes moeten voldoen. Ook is er 

nog niet duidelijk welke maatschappelijke partners ons willen helpen. Hierdoor is de begroting nog leeg gelaten 

en zal in een latere versie gemaakt worden. Dit bestand is alleen bedoeld om ons PvA te presenteren en te 

achterhalen wie ons wilt  helpen met dit project.)  

4. BEGROTING 
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