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WIJS geschiedenis
Groningen, een stad met twee gezichten

• 'jong en levendig’
• ongeveer 25% van de inwoners van Groningen 

is student

• een stad met veel sociale opgaven 
• top 10 armste steden van Nederland

WIJS is in 2015 opgericht vanuit het idee en de 
ambitie een ‘brug’ te bouwen tussen beide 
werelden.

Bron foto: Dagblad van het Noorden



Wat is WIJS Groningen
Samenwerkingsverband

• Twee maatschappelijke partners: 
- de gemeente Groningen
- welzijnsorganisatie WIJ Groningen

• Vier onderwijsorganisaties:
- Rijksuniversiteit Groningen 
- Hanzehogeschool Groningen
- Noorderpoort 
- Alfa-college

WIJS: Wijk Inzet door Jongeren en Studenten 



Missie en visie

Missie: 
Positief verbinden van studenten aan andere inwoners van 
Groningen.

Visie:
We geloven dat elke student talenten en kwaliteiten heeft 
die ingezet kunnen worden om een bijdrage te leveren aan 
de samenleving en dat Groningen de beste collegezaal is 
voor studenten. Omdat de studenten en (andere) inwoners 
van Groningen van elkaar leren, vergroten ze de kwaliteit 
van de gemeenschappen.



Doelen WIJS
• Studenten relevante praktijkervaringen laten 
opdoen 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van de stad, 
wijken en bewoners

• Van studenten betrokken en ondernemende 
burgers maken 



Kernwaarden en 
leidende principes
• WIJS zet zich in voor maatschappelijke 

doeleinden en opereert preventief.

• WIJS handelt in wederkerige coalities, 
bestaande uit onderwijsorganisaties en 
maatschappelijke organisaties (professionals/ 
inwoners). Elke deelnemer ‘brengt’ en 
‘haalt’. 

• WIJS sluit altijd aan bij bestaande structuren: 
bestaande (onderwijs)programma’s, 
netwerken, maatschappelijke uitdagingen.  



Kernactiviteiten
- Creëren en ontwikkelen van 

leergemeenschappen

- Faciliteren van ontmoetingen tussen 
studenten en (andere) inwoners, docenten 
en opdrachtgevers op verschillende 
locaties in de wijken en dorpen

- Onderzoek en activiteiten doen die de 
samenleving versterken

- Creëren van onderwijsprogramma's waarin 
studenten, bewoners, docenten en 
opdrachtgevers leren (in, voor en van de 
samenleving) 



Feiten en cijfers 

• 150 studenten per semester

• Jaarlijks meer dan 1700 inwoners

• 5 locaties in 5 wijken

• Meer dan 10 opdrachtgevers



Route



WIJSSamen: multilevel en 
multidisciplinair onderwijs

Videoclip over het WIJSSamen: 
https://youtu.be/_lnf-RTSRGM

https://youtu.be/_lnf-RTSRGM


Opzet 
- Eén van de programma's van WIJS
- Gemengde groepen studenten

○ verschillende opleidingen
○ verschillende niveaus (mbo, hbo en wo)

- Met netwerkpartner maatschappelijk probleem in een wijk onderzoeken (via 
actieonderzoek) en interventie ontwikkelen 
○ Dit semester startpunt: koffiekar, fietsproject en speeddates 

- Elke woensdagochtend in een wijkrestaurant en in de wijk



Actieonderzoek



Reflectie: kansen en uitdagingen
- Samenwerking

○ Tussen verschillende studentengroepen
○ Tussen verschillende (onderwijs)organisaties
○ Met maatschappelijke organisaties  

- Onderwijs in een wijkrestaurant  



Locatie MAGMA
- Buurtbroedplaats in Vinkhuizen

- Kansen en uitdagingen

- Samenwerking met Financieel Sterker 
Vinkhuizen
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