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Beeldverslag Jeugdwijkraad Malburgen

Hieronder een beeldverslag van de eerste editie 
‘Jeugdwijkraad Malburgen’ in de periode januari –
augustus 2019. 

De Jeugdwijkraad is een programma van WijkLab 
Arnhem. Het is ontwikkeld en uitgevoerd door een 
kerngroep van vier jongeren  met ondersteuning van 
Sikko Cleveringa, Willem Jakobs en een collectief van 
makers, in samenwerking met een groot aantal 
wijkpartners, en met financiële support van team 
leefomgeving en de twee wijkplatforms van Malburgen. 

Zie voor meer info de websites www.wijklab.nu en  
www.jeugdwijkraad.nu. De voortgang van het 
programma is goed gedocumenteerd in woord en beeld 
op facebook - inclusief de berichtgeving in de media -
met dank aan Zefanja Hoogers. Voor en door de 
jongeren wordt vooral instagram gebruikt. 

http://www.wijklab.nu/
http://www.jeugdwijkraad.nu/
https://www.facebook.com/jeugdwijkraad/
https://www.instagram.com/jeugdwijkraad


Doe mee met de jeugdwijkraad. Samen maken we het verschil in onze wijk. 

'

'

Welkom bij BuurtCampus Zuid

JEUGDWIJKRAAD

BuurtCampus Zuid is zes keer 
op vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur in de Hobbit.  

Leeftijd 10 tot 14 jaar. Meld je aan op www.jeugdwijkraad.nu. Deelname is gratis.
BEDENK EEN PLAN..

DEBATTEER..

MAAK EEN VIDEO.. VOOR JOUW WIJK!



Het programma van de 
Jeugdwijkraad wordt 
geïntroduceerd middels een 
debat-les in groep 7/8 van de 
basisscholen in de wijk en in 
de brugklassen van nabij-
gelegen voortgezet onderwijs.

Leerlingen worden daar 
uitgenodigd om zich op te 
geven voor een Buurtcampus 
dicht bij huis. 

De Buurtcampus bestond in 
voorjaar 2019 uit zes 
bijeenkomsten van 1,5 uur. 
In vier delen van de wijk 
gingen 8 tot 12 tieners samen 
met een lid van de JWR aan 
de slag met debattraining 
rond  thema’s uit de wijk, DIY 
Buurtacties bedenken en 
filmpjes maken over ‘het 
waarom’ daarvan. 



Samen analyseren van – en 
filosoferen over - de eigen 
leefomgeving met  docenten 
Doreen Hartman, Bernadette 
ten Have en Krista Burger. 
Resulteert  in twee plannen 
per campus voor ‘Do It 
Yourself’  Buurtacties. 



Promo-filmpjes maken voor twee 
buurtacties per buurtcampus met 
Catherine Willems als docent / 
filmmaker.

Middels animaties wordt de 
verbeeldingskracht aangesproken: 
“Wat als….. ?“

Alle filmpjes 
staan op het 
eigen Youtube 
kanaal van de 
Jeugdwijkraad. 

https://www.youtube.com/channel/UCPvqMdkFq5UTz3gG8Z9pvgA


JWR gebruikt Instagram 
voor promotie en 
berichten van de 
Buurtcampus en 
Buurtacties . Middels een 
wekelijkse poll en vlogs 
wordt de temperatuur in 
de wijk gemeten.  

De JWR en iedere 
Buurtcampus heeft een 
eigen Whatsapp groep. 
1 op 1 contact verloopt  
soms beter via Snapchat. 

Tieners gebruiken bijna 
geen Facebook meer. Het 
professionele circuit 
(nog) wel.  



Eerste mijlpaal is het 
grote jeugdwijkdebat 
waar alle creatieve 
arbeid van de 
voorgaande weken 
samen komt.

Het  Jeugdjournaal 
besteedt ook aan-
dacht aan de JWR 
maar kan niet nalaten 
de buurt enorm te 
stigmatiseren. Er is 
duidelijk nog veel 
werk te doen opdat 
de wijk positiever op 
de kaart komt te 
staan.

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2273660-kinderen-bedenken-oplossingen-voor-buurt-met-veel-problemen.html?fbclid=IwAR1Klg-PDhIkZvvlTluHH6EbQ6pWUncUASdi1_ieLQnKVU39m9lSdXAyCPo


Acht teams - twee per 
buurtcampus - gaan met 
elkaar in debat over drie 
stellingen m.b.t. de 
eigen leefomgeving.

Jongeren van de 
debatclub van  het 
stedelijk gymnasium  
vormen de jury.

De debatteams  werden 
omringd door een 
aandachtig publiek van 
wijkpartners, leden van 
de gemeenteraad, 
ouders en andere 
geïnteresseerden.

Alle tieners  ontvingen 
een certificaat van 
deelname, ondertekend 
door de Burgemeester.



Tussen de voorrondes en de finale 
debat worden de acht filmpjes 
vertoond. De tieners geven een 
toelichting n.a.v. vragen van een 
deskundige jury. Deze adviseert 
uiteindelijk welke van de twee 
buurtacties het meest relevant en 
kansrijk lijkt voor uitvoering op de 
korte termijn.  

De Host van het event is Mahmoud 
Alzubaidi / Stryder: spoken word 
artiest, geëngageerd rapper en 
jongerenwerker in de Madser.



Tot slot is er het 
finale debat 
tussen de twee 
winnaars van de 
voorrondes. 

De leden van het 
kernteam 
worden in de 
bloemetjes 
gezet. Tot slot is 
er  een groep-
sfoto met ook 
alle makers erbij. 

In de maanden 
daarna worden 
de plannen 
verder uit-
gewerkt en 
voorgelegd aan 
de wijkplatforms.









Buurtcampus West pleit voor 
uitdagend tienerwerk in jongeren-
centrum Fresh . Zij heeft daartoe zelf 
een aanzet gegeven in een pilot van 
12 weken  in nauwe samenwerking 
met Rijnstad jongerenwerk.

Coördinatie: Sikko Cleveringa i.s.m. 
Redouane Adjaid, Usha Sneek, 
Diego Brandt en Studenten CMV
van Sparklab Malburgen (HAN).





Microbit klooi koffers voor de winnaars. Kunnen 
ze mee aan de slag in het volgende ‘Next level 
Crappy Robot Lab’ in de Fresh en Het Timmerhuis.

Op het Ruimtekoersfestival is de plattegrond van De  Fresh  met 
linten uitgezet. Binnen en buiten die virtuele muren worden 
verschillende uitdagende workshops georganiseerd die de 
voorgaaande weken zijn ontwikkeld en getest. 

Hoogtepunt is de Crappy Robot Contest – ofwel Hebocon.  Ter 
plekke kan je vecht-robotjes maken en even later met elkaar laten 
battelen.  



De Hebocon werd georganiseerd in samenwerking met Stella 
Duindam van Fabrica vii en smaakt naar meer! 
Er komt zeker een vervolg.





Buurtcampus Noord wil meer creatieve 
workshops in de buurt, om te beginnen 
tijdens een vakantiekamp op 
Stadsblokken. Het wordt in eerste 
instantie een samenwerking met het 
Rijnstad kinderkamp in Lunteren met 
workshops rap, decor, kostuum en dans, 
resulterend in een gezamenlijke 
voorstelling. Docenten: Sydney Monkau, 
Willem Jakobs, Rosa Damen, Johannes 
Swart. Support van Linda van der Knaap.
Coördinatie: Willem Jakobs en Morwarid
Popalzay.



De jongeren van Buurtcampus Zuid 
hebben een groot aantal wensen voor 
verbetering van de Cruijff Court op de 
Bakenhof.  Eerste realisatie is en grote 
tribune voor sport en culturele events. 
Al doende is er ook samenwerking  
ontstaan met bewoners van stadseiland. 
In september is er een gezamenlijke 
feestelijke opening. Daarna willen ze 
samen ook door met de ontwikkeling en 
het beheer van het terrein. Coördinatie: 
Willem Jakobs en Hicham Kaddar.





Buurtcampus Oost heeft aan een 
tienermagazine gewerkt met daarbij een 
Youtube kanaal voor eigen vlogs waarin 
ze (tiener)voorzieningen in de wijk 
testen en beoordelen. 
Docenten zijn Catherine Willems 
(vormgeving) en Lucino Kambel (video).
Coördinatie: Sikko Cleveringa en 
Morwarid Popalzay. 



Vlak voor de zomervakantie is 
besloten om het magazine nog 
niet uit te brengen omdat we 
de kwaliteit nog niet goed 
genoeg vonden voor publicatie. 

We missen nog een 
gelaagdheid die uitnodigt tot 
kritische reflectie. We weten  al 
hoe we dat kunnen toevoegen 
maar in de zomer was daar 
geen puf meer voor.

Na de zomer wordt dat alsnog 
opgepakt met de redactie. 



Familiewaardenschilden van Buurtcampus West  
en Buurtcampus Zuid / Bakenhof.

De volgende mijlpaal van de jeugdwijkraad was de presentatie van 
de resultaten van de Jeugdwijkraad en de DIY Buurtacties op en 
rond het Ruimtekoersfestival. 

JWR werd daarnaast ook partner van het project 
Familiewaardenschild van Yasser Ballemans.



De Workshops werden uit-
gevoerd door  Yasser 
Ballemans, Bertus Blom en 
Guus Bouts. Coördinatie: 
Sikko Cleveringa en leden 
van de JWR.
Studenten van SparkLab (HAN) 
deden interviews met tieners 
en ouders/verzorgers.



De JWR hecht veel waarde aan ouder-kind relatie en zag in dit 
project een uitgelezen kans om daar op een uitdagende en 
betekenisvolle manier iets mee te doen. 



Tijdens de jongerenmanifestatie op Ruimtekoers 
verzorgde de JWR de debatcomponent.

De tieners konden daar hun ervaringen ook delen 
met jongerenclubs elders uit de stad en met de 
(bovenschoolse) directies van de basisscholen.



De methodiek van de 
Jeugdwijkraad werd 
onderzocht en gedocu-
menteerd door Yannick  
Hurkmans als afstudeer-
onderzoek voor CMV 
Hogeschool Rotterdam. 

Op de foto het team van De Push uit 
Presikhaaf, uitgenodigd als  inspirerend 
voorbeeld van zelfbeheer van jongeren-
centra (DIY Buurtactie Remix de Remix).

De WijkTalk ging van start met de videoclip
‘De Wereld van Nu?’ van Anne Braakman en 

Kevin André Perrin, beide makers en onder-
zoekers bij het lectoraat ‘Image in Context’ van 
Kunstacademie Minerva in Groningen. De 
productie van de clip is een pilot van de JWR 
voor een groter actieonderzoek hoe tieners 
meer grip kunnen krijgen op de dominante 
beeldcultuur (complementair aan het verbale 
debatteren).

Tijdens de WijkTalk van Rozet over 
Kansrijk Opgroeien in Arnhem was JWR 
een van de vier ‘good practices’ die een 
podium kreeg. 

https://youtu.be/HNBN8IwmKaM


Buurtcampus Noord kon onverwacht 
toch ook nog haar droom waarmaken 
van een (zomer)kamp met workshops 
op Stadsblokken.

De hele zomervakantie waren er elke 
zondagmiddag uitdagende creatieve  
activiteiten op strand zuid.
De eerste editie is succesvol verlopen. 
Naar verwachting komt dit nu jaarlijks 
terug.  

Het project werd medegefinancierd 
door Kondor Wessels Projecten 
(KWP) en Stadsstrand Zuid. 

Coördinatie en uitvoering: Willem 
Jakobs en Sikko Cleveringa i.s.m. 
Daisy Koenders (Printplaatz), Martijn 
Butselaar (Stadskok Arnhem) en 
bewoners van de micro woningen 
‘Tiny Paradise’.









JWR - Redouane Ajaid & 
SikkoCleveringa

Ouder – Usha Sneek
Stagiaire – Diego Brandt
Rijnstad – Manuela Schell
Rijnstad – Mohammed Zahti
Pastoor van Arsschool –

Michel Kuenen
Monchy school  - Mariken

Goris

JWR: Morwarid Popalzay,
Chisom Okeke & Willem
Jakobs.

Rijnstad – Saskia Nout
Team Kinderkamp Lunteren 
Margaretaschool – Ton Meboer

&  Hans van der Hijden

JWR – Hicham Kaddar & 
Willem Jakobs

AM Supportteam – Mustafa 
Amerzine en Samir Makhoukhi

Sportbedrijf – Audrey Redmond ,
Frank Druijten & Carlo  vd Kraan

Rijnstad – Hetty Driessen
Huis voor de Wijk – Marcel de

Haas & Lars Nieuwenhoff
Buurtvereniging Stadseiland –

Trijntje Specken e.a.
Tennisclub – Ruud Grootendorst

JWR – Morwarid Popalzay &
Sikko Cleveringa

Rijnstad - Ina Sinon
Rijnstad – Karien Knoester
Rijnstad – Hetty Driessen
Empowering Nisa – Ouafae

Nasri & Bouchra El Haddad
Huis voor de Wijk – Marcel de

Haas & Lars Nieuwenhoff
Johannesschool – Michel

Kuenen & Suzan van Diemen

Onderwijs- en wijkpartners  per buurtactie / buurtcampus  


