
Wat kan je verwachten? 
Met de minor+ Meedoen op Zuid ga je een uitdaging uit op 
vele fronten, want hoe doe jij mee op Zuid?  Hoe ga je het 
contact aan met de bewoners en organisaties uit de buurt, 
wat is de sleutel tot participatie en hoe zorg je dat een half 
jaar werk een rendabele, innovatie oplossing oplevert, die 
door de buurt ervaren wordt als een positieve impuls? 

Centraal staat het vraagstuk: Hoe zorg je dat bewoners, jong 
en oud, meedoen op Zuid?

Meedoen op Zuid is een minor+ zonder pasklare oplossin-
gen, een ontdekkingstocht naar wat er speelt in de wijk, 
hoe je een plekje verovert in de aanwezige netwerken van 
die wijk en hoe je beleid en expertise van bewoners en 
professionals op specifieke thema’s aan elkaar verbindt. 

Je werkt vier dagen per week zoveel mogelijk in de wijken 
op Zuid.

Voorbeelden van actuele thema’s

•  Geef de jeugd een stem!
   Niet alle jongeren op Zuid hebben het gevoel dat 
   ze erbij horen, hoe geef je hen een stem of een 
   plek waardoor ze zich thuis voelen?  In hoeverre 
   dienen dit daadwerkelijke plekken als een buurt
   huis of een voetbalveld te zijn? Of gaat het meer 
   om het werken aan positieve beeldvorming 
   rondom jongeren? En welke rol kan sociale media 
   hierbij spelen? 

•  Sociaal en ondernemend 
   Er gebeurt veel op Zuid met als doel bewoners, 
   jong en oud, economisch vooruit te helpen. Zo zijn 
   er diverse sociale initiatieven, ontstaan nieuwe 
   leerwerkplekken, zijn er veel kleine  ondernemers 
   en is er de wekelijkse markt op het Afrikaander
   plein. Toch hebben vele economische initiatieven 
   moeite om het hoofd boven water te houden. 
   Richten zij zich op het juiste publiek? Dienen ze 
   mogelijk beter samen te werken? Presenteren zij 
   zich op de goede manier? En hoe zit het met hun 
   verdienmodel? 

       

Minor+
Meedoen

op Zuid

Meedoen op Zuid •  Zorg voor kindvriendelijke en gezonde 
   buurten 
   Op Zuid is veel armoede en werkloosheid, die 
   cijfers zijn niet te ontkennen. Dit leidt soms tot 
   ongezonde eetpatronen. Hierin spelen mogelijk 
   ook cultuurverschillen een rol. Hoe kun je ervoor 
   zorgen dat de wijkbewoners samenwerken aan 
   een gezondere toekomst? Is dit alleen de verant-
   woordelijkheid van bewoners? Wat is de relatie 
   met de fysieke buitenruimte? Hoe kindvriendelijk 
   en groen zijn de oude stadswijken op Zuid? 

Je kunt deze thema’s zien als ruime kaders waarvan jij als 
student, samen met studenten van andere opleidingen, de 
inhoud bepaalt en de grenzen opzoekt. Belangrijk is dat bij 
de thema’s stakeholders worden gezocht, voor wie het 
door jullie te ontwikkelen innovatieve eindproduct relevant 
en bruikbaar is. 

       

De minor+  Meedoen op Zuid, die 
aangeboden wordt vanuit het Instituut 
Sociale Opleidingen en het Expertise-
centrum Maatschappelijke Innovatie, 

kent geen specifieke opdrachtgevers,  
maar sluit aan bij actuele thema’s die 

spelen in de oude stadswijken op 
Rotterdam Zuid. 
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Voor meer informatie neem je 
contact op met:

Anne Kooiman
a.kooiman@hr.nl

Wat leer je? 
Door mee te doen aan deze minor+ doe je niet alleen 
kennis en praktijkervaring op over netwerken, verbinden, 
participatie, sociaal ondernemerschap en het leven op 
Rotterdam Zuid. Je werkt ook aan de  persoonlijke 
ontwikkeling van jou als aankomend professional. 

Een coach vanuit de hogeschool ondersteunt je bij je 
persoonlijke ontwikkeling tot innovatieve professional, 
waarbij: 

-  je je persoonlijke expertise en kwaliteiten in leert 
   zetten ten behoeve van vraagstukken op straat- en 
   wijkniveau

-  je empathisch vermogen geprikkeld wordt door 
   rekening te houden met belangen van diverse stake-
   holders

-  je leert communiceren via buurtnetwerken

-  je leert samenwerken met verschillende disciplines, 
   organisaties en culturen

-   je een breed gedragen vernieuwend product of dienst 
    ontwikkelt, gebaseerd op actie-onderzoek en litera-
    tuurstudie

-  je leert hoe je dit overdraagbaar maakt aan bewoners, 
   beleidsbepalers en professionals in de wijk

Wie zoeken we?
Wij zoeken voor deze minor+ naar een combinatie van 
expertise. Jouw kennis vanuit ISO, IVL, CMI, WdKA, 
financiële en commerciële opleidingen, Techniek en IPO 
is waardevol om te komen tot innovatieve oplossingen. 

Ben jij nieuwsgierig, heb je een verantwoordelijkheids-
gevoel, houd je ervan de regie te nemen, durf je je 
kwetsbaar op te stellen, heb je lef en geen 9 tot 5 
mentaliteit? Wil je samen met bewoners, ondernemers, 
professionals en medestudenten de mouwen op stropen 
om een positieve impuls te geven aan Rotterdam Zuid,  
dan zij wij op zoek naar jou!

Studiebelasting: 30 EC 

Het startpunt 
Wat jij met je medestudenten gaat ontwikkelen staat 
vrij, maar dient aan te sluiten bij actuele thema’s, 
kennis en netwerken in de wijk. Vanuit de minor+ krijg 
je diverse handvatten aangereikt:

-  Een vlammende start, met een interessante 
   introductieweek waarin jullie de wijk op een inter-
   actieve manier leren kennen. 

-  Een buurtnetwerk met professionals, ondernemers, 
   beleidsbepalers en bewoners, welke dient als 
   klankbord om jullie tijdens de minor+ periode te 
   introduceren in de wijk en jullie ideeën/ontwerpen 
   van feedback te voorzien. 

-  Een gedreven & betrokken docententeam, met 
   brede kennis over Zuid en participatie en sociaal 
   ondernemerschap. Inspirerende colleges, specifieke 
  

   gastlessen en  workshops en interessante werk-
   bezoeken worden als vertrekpunt aangeboden, 
   aansluitend bij het gekozen thema. 

-  Een studieprogramma met ruimte voor eigen 
   inbreng. Jullie worden uitgedaagd om het studie-
   programma zelf verder vorm te geven. Welke kennis    
   is er van wie nodig om een oplossing te vinden voor 
   jullie vraagstuk? Welke kennis hebben jullie zelf in 
   huis, wie zijn interessante sprekers, wat zijn interes-
   sante voorbeelden in ander wijken?  

-  Een lerende werkgemeenschap.
   Niet alles staat vooraf vast en loopt zoals je 
   verwacht. Studenten en docenten staan op gelijke 
   hoogte. We gaan samen op zoek naar oplossingen 
   om de ontwikkeling van Zuid op een positieve manier 
   te stimuleren. We delen hiervoor ons netwerk  in de 
   wijk en binnen het onderwijs met jullie. 
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