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School & buurt
werelden met eigen scoop, kennis, netwerk, doelen en ambities? 



Zoektocht 
elkaar versterken vanuit welbegrepen eigenbelang met meerwaarde voor buurt    



Effect buurt op school

Een goede buurt:
• is visvijver voor school;
• zorgt voor beter onderwijsrendement;
• is contexrijke leeromgeving.
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Een goede school:
• draag bij aan woningwaarde;
• zorgt voor toeloop;
• kan ruimte bieden aan buurtactiviteiten;
• is laagdrempelig;
• speelt rol in publieke vertrouwdheid, sociale 
binding, leefregels, normenoverdacht, 
burgerschap en samenlevingsopbouw.

Effect school op buurt



Voorbeelden
Met wederzijds profijt 

• lesbrieven over wijkvernieuwing
• wijkwebsite met kinderredactie
• bezoekers/betaalpasjes
• oudercafe’s
• voorleesexpress
• rekenen in de supermarkt
• volwassenonderwijs/cursussen  



Stap 1; Behoeften

Quick scan: 
• de mensen;
• de huizen;
• de leefomstandigheden; 
• het aanbod;
• het voorzieningenniveau; 
• de school;
• de rol van school in de buurt.



Stap 2; Waarden



9

Roder dan verwacht.

Nieuw inzicht bij alle partijen 

Voorziening meer stedelijke 
karakter.
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weet zeker dat buren, familie en 
vrienden zullen helpen

sociale enthousiaste mensen, 
geïnteresseerd in anderen, 

gezellig 

heeft verzekeringszaken 
op orde

gaat op zoek naar lotgenoten, 
mensen die het begrijpen, om 
samen over de ziekte te praten

wil samen met de specialist een 
behandelprogramma opstellen

vriendschap
sociale verbondenheid

harmoniezoekers

de overheid moet goede 
voorlichting geven over het nieuwe 

zorgstelsel

‘samen met mijn gezin kom ik deze 
moeilijke periode 

wel door’ 

De gele wereld; betrokkenheid en harmonie 



‘je moet je leven wel aanpassen 
aan je ziekte’

eerlijke,
bedachtzame en
nuchtere mensen

is bang er alleen voor te komen 
staan

de overheid dient te ondersteunen 
bij het 

regelen van zorgzaken

laat de behandeling helemaal over 
aan de specialist

geborgenheid
privacy

rust

het nieuwe zorgstelsel mag niet 
ten koste gaan van mensen met 

een 
lager inkomen

‘ik weet precies wat ik betaal voor 
mijn

ziektekostenverzekering’

De groene wereld; geborgenheid en zekerheid 



‘ik zou het zo regelen dat ik door kan 
gaan met mijn 
normale leven’

vindt keuzevrijheid in 
de zorg erg belangrijk

hecht belang aan 
‘state-of-the-art’ technologieën

kritische, zakelijke en 
evenwichtige mensen

is bereid meer te betalen 
voor ‘zorg op maat’

probeert zoveel mogelijk 
over de ziekte te weten te komen

onafhankelijkheid
rationaliteit

succes in het leven

voorstander van meer marktwerking 
in de zorg

De blauwe wereld; ambitie en controle 



‘ik vind het niet prettig afhankelijk te 
zijn 

van anderen’

eigenwijze, kritische en
avontuurlijke mensen

blijft het liefst zo ver mogelijk weg 
van alles wat met zorg te maken 

heeft

binnen de reguliere zorg is te weinig 
oog voor alternatieven

past leven niet aan de aandoening/ 
ziekte aan

uitdaging 
prikkeling
vrijheid

bij ziekte actief bezig blijven met 
eigen ontwikkeling

heeft een hekel aan het
regelen van zorg-verzekeringszaken

De rode wereld; vrijheid en flexibiliteit



Basale thema’s



Stap 3; Creatieve ideeën



Stap 4; Effectieve activiteiten



Opdracht in groepen

Ontwerp een school voor één kleur:

• bespreek wat mensen belangrijk vinden

• doel onderwijs

• hoe wordt onderwijs gegeven

• rol leerkracht

• rol andere betrokkenen

• hoe ziet school er uit



Concepten


