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Participatie en Buurtontwikkeling
Participation and Neighborhood Development
Nederlands
Associate degree
De Ad Participatie en Buurtonwikkeling levert met het opleiden van de
buurtontwikkelaar een bijdrage aan het vitaal worden en houden van
buurten door mensen met elkaar te verbinden. Het doelgericht
professioneel vitaliseren van buurten gebeurt van oudsher in het sociaal
domein maar de Ad Participatie en Buurtontwikkeling richt zich nadrukkelijk
op professionals die ook vanuit andere domeinen bijdragen aan vitale
leefomgevingen.
De tweejarige Associate degree-opleiding Participatie en Buurtontwikkeling
leidt op tot de professional die zijn deskundigheid inzet ten dienste van de
leefbaarheid in een wijk, buurt of dorp en is in staat te herkennen welke
andere partijen daarbij betrokken zijn of moeten zijn. Bij de vraagstukken ligt
het accent soms meer op situaties omtrent wonen, soms meer op
gezondheid en soms meer op veiligheid, maar in de meeste gevallen is er
overlap tussen deze gebieden. De buurtontwikkelaar is sterk in het
verbinden van partijen ten behoeve van wat er speelt in de praktijk met
betrekking tot leefbaarheid. Het uitgangspunt is dat de buurtontwikkelaar
vanuit een multidisciplinair kader denkt en handelt met een praktische
instelling en met lef.
De buurtontwikkelaar kan signaleren en analyseren, weet verbindingen te
leggen en komt tot actie in samenspraak of in samenwerking met
verschillende betrokkenen/communities. Hij/zij is actief op operationeel

niveau maar kan ook een praktische vertaalslag maken vanuit beleid. De
buurtontwikkelaar is in staat zich te verdiepen in een vraagstuk maar gaat
daarna over naar de praktische betekenis en jaagt dit aan of voert dit uit. Dat
betekent dat hij/zij in staat is zichzelf op de hoogte te houden van beleid en
van de vragen in de praktijk, dit met elkaar verbindt en daarin overzicht
houdt. Een buurtontwikkelaar heeft sensitiviteit voor doen wat nodig is, met
oog voor de context, de belangen en betrokkenen waarbij levenservaring en
beroepservaring kan worden ingezet. De buurtontwikkelaar leert om een
netwerk op te zetten en te onderhouden. Deze nieuwe professional is een
verbinder en bruggenbouwer tussen bewoners onderling, tussen bewoners
en organisaties en tussen professionals onderling.
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De context waarbinnen de buurtontwikkelaar al werkzaam is kan verschillen
en betreft bijvoorbeeld sociaal werk, maatschappelijke opvang,
jongerenwerk, ouderenwerk, woningbouwvereniging, wijkpolitie,
landbouworganisatie, thuiszorg, sportvereniging, schuldhulpverlening en
vluchtelingenwerk.
De Associate degree Participatie en Buurtontwikkeling is een tweejarige
deeltijdopleiding bestaande uit vier modules van 30 EC ’s.
Het didactisch model van de module is gericht op het bevorderen van
"deeper learning". Er wordt gewerkt aan 'action learning' opdrachten; grote
integrale opdrachten waarbinnen kennis, houding en vaardigheden
geïntegreerd nodig zijn om tot een succesvolle afronding van de opdracht te
komen. De studenten worden verdeeld over studieteams; communities of
learners, waarbij het leren met en van elkaar centraal staat. Theorie wordt
niet uit het hoofd geleerd, maar er wordt gericht op het begrijpen en
toepassen van theorie op eigen praktijkervaringen. Een ander belangrijk
onderdeel zijn de skills. Hier wordt geoefend met de methodiek en theorie
die bestudeerd zijn. Het is een belangrijke plek om te ervaren, te
oefenen, feedback te geven en te ontvangen.
120 EC
Deeltijd
Groningen
Professionals met een mbo-4 opleiding die binnen het sociaal domein in
brede zin werkzaam zijn zoals maatschappelijke opvang, jongerenwerk,
ouderenwerk, sociaal werk, woningbouwvereniging, wijkpolitie,
landbouworganisatie, thuiszorg, sportvereniging, schuldhulpverlening en
vluchtelingenwerk.
Als de student geen mbo-4 opleiding heeft behaald, kan de student een 21+
assessment aanvragen.
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