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Ontwikkelingen 
afgelopen jaar

Successen 

en knelpunten

Corona negatieve invloed op continuïteit wijkleren



Sommige klanten wensen alleen gevaccineerde 
studenten



Meer bekendheid van het wijkleercentrum 



Nieuwe folder ontworpen met bijbehorend inlegvel 
per gemeente



Flexibel wijkleren : studenten inzetbaar in alle 
betrokken gemeentes



Samenwerking uitgebreid verschillende 
(zorg)organisaties



Maandelijkse column wijkleermakelaar op 
HorizonNet en social media



Functieprofiel van wijkleermakelaar opgesteld


Week van het geheugen wordt gehouden in week 
12 in samenwerking met de Alzheimerstichting



Verbinding behouden tussen de driehoek: wijk, zorg 
en onderwijs



Wijkleren voortzetten op manier die past binnen de 
ondersteuningsvraag



Blijvende Inzet PR 



Kandidaten VNG congres brengen bezoek aan 
wijkleercentrum op 28 juni 2022



Dag van het wijkleercentrum organiseren



Gastles cliënt in april, aandacht voor de 
gehandicaptenzorg



Stagiaire voor wijkleercentrum start voor periode 
van een half jaar


Doel voor ogen houden, resultaten en activiteiten 
voortzetten of bijstellen



Duurzaam inzetten studenten na behalen diploma



Elk half jaar een Factsheet en een keer per jaar 
Factsheet mét onderzoekgegevens



Van en aan elkaar leren in de wijk



Continue aandacht voor passend aanbod van 
onderwijs en verzuimbegeleiding



Aandacht voor gemêleerde instroom studenten



Voortzetten en uitbreiden activiteiten in de wijk



Bekendheid wijkleercentrum in de wijk


Studenten die praktijk lastig vinden, krijgen de 
mogelijkheid, mee te lopen met een 
medestudent



Door samenwerking met Palito, kunnen 
studenten een opleiding volgen op gewenst en 
passend niveau



Actie om studenten te bedanken voor hun inzet



Eerste half jaar toename aanvragen door 
Corona, tweede half jaar stabiliteit



Geen themadagen mogelijk in het 
wijkleercentrum door Corona, wel presentjes 
voor wijkbewoners langsgebracht



Inzet studenten in de wijk bemoeilijkt door 
Corona en quarantaineplicht



Regelmatig online en hybride onderwijs door 
Corona
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Samenwerking uitgebreid met verschillende 
organisaties en verenigingen



Actief in werkgroep thema Eenzaamheid



Intensieve samenwerking met 
opbouwwerkers en verschillende 
(zorg)organisaties 



Samenwerking VrijwilligersNH, 
Vrijwilligerspunt en Omring: het gezamenlijk 
ontwikkelen van intakeformulieren voor 
uitwisselen vraag 

en aanbod



Door Corona hebben er geen fysieke 
activiteiten plaatsgevonden in wijk



WIJKLEERCENTRUM AVENHORN

Wijkleeradressen

75% maakt gebruik van 
een hulpmiddel, 

daardoor minder mobiel

Graag ondersteuning 
boodschappen doen en 

gezeldschap

Eenzaamheid en 
overbelaste mantelzorger 

aanleiding voor 
ondersteuning

68% geeft aan dat ze 
liever ondersteuning 

willen van een student 
ipv een vrijwilliger

Nieuwe studenten



Tweedejaars studenten



Studenten gediplomeerd (waarvan 15 in 1,5 jaar)



Studenten mogelijk in juni 2022 diplomeren 


(opleiding in 2 jr)



Student gaat naar BBL N1



Studenten maken de overstap N3/4 naar N2



Studenten zijn met de opleiding gestopt, gaan


werkenof een andere opleiding volgen
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Periode februari 2021 - februari 2022

Note: onder invloed van corona is 
het aantal uren achter gebleven op 
de ambitie


