
TERUGBLIK WOOW
WOOW kijkt terug op een succesvol eerste jaar. Gedurende schooljaar 2020-2021
is de eerste editie van het project WOOW van start gegaan. Tijdens de eerste
editie doorliepen 12 deelnemers een hbo leer-werktraject. 
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BIJEENKOMST PARTNERS
In april zijn we met alle WOOW partners online samen gekomen om met elkaar
de ervaringen over het WOOW project te delen. Onder andere Charlene,
stagiaire Logopedie en deelneemster Khadija deelden hun ervaringen. 
Binnenkort ontvangen de WOOW partners een uitnodiging voor een volgende
bijeenkomst die zal plaatsvinden in december

 
Tijdens de eerste editie hebben zo'n 100 studenten (Business
studies, Built Environment, Social Work, Ergotherapie,
Fysiotherapie en logopedie) van Zuyd een bijdrage geleverd
aan het leer-werktraject en het living lab in Heerlen. 
Na een half jaar theorie te volgen bij Zuyd Hogeschool,
hebben de deelnemers stage gelopen bij diverse bedrijven in
de bouw- en installatiebranche. 
Op 9 juli ontvingen de deelnemers hun certificaat in het
Cultuurhuis in Heerlen. Na afronding van het leer-werktraject
hebben 10 deelnemers hun loopbaan mogen voortzetten bij
een bedrijf of start-up. 

SUSTAINABUL PRIJS
Het project WOOW is afgelopen jaar tot winnaar uitgeroepen van de SustainaBul
Best Practice Prijs 2021. De jury was onder de indruk van de integrale aanpak
van het WOOW-project om maatschappelijke problemen van onderop aan te
pakken. Bekijk het volledige artikel op de website van SURD.
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KICK-OFF 2021-2022
Vanaf september 2021 is de tweede
editie van WOOW van start gegaan.
Naast het hbo-traject start dit
schooljaar ook het mbo-traject via het
VISTA college in samenwerking met
Praktech. 

ONDERZOEK 
Door het uitvoeren van een onderzoek tijdens het leer-werktraject
krijgen we steeds meer inzicht op welke wijze een programma als
WOOW, hoogopgeleide succesvol kan laten integreren in de
samenleving. Het onderzoek is gericht op de ervaringen van
deelnemers, docenten, stage-verlenende bedrijven, stagiaires en
professionals.  

WOORD VAN DANK
WOOW dankt alle partners voor hun
inzet in dit unieke project. 

De eerste succesvolle editie zit erop,
we kijken uit naar eenzelfde 2e editie
met ons allen. 



JAAR 2: DE EERSTE 10 WEKEN
Het WOOW leer-werktraject is een afwisselend programma. De afgelopen
weken hebben de deelnemers theorielessen gehad op het gebied van
techniek, is vaktaal eigen gemaakt en stond het fysiek en mentaal welzijn
centraal.  
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STUDENTEN ZUYD HOGESCHOOL
Zoals hierboven benoemd zijn er heel wat studenten betrokken bij het WOOW
leer-werktraject. Naast de stagiaires zijn er ook studenten middels minoren en
andere leerlijnen bezig met het WOOW project, waaronder zo'n 50 studenten
van de minor Sociale Integratie en de minor Employability  

Door aandacht te schenken aan levensstijl, slaapritme en
het aannemen van een ergonomische houding ervaart de
groep een betere concentratie tijdens de lessen.  
Gedurende het hbo-traject worden deelnemers begeleid
door zowel docenten Built Environment en Engineering
als stagiaires van de opleidingen: Verpleegkunde,
Logopedie en Ergotherapie. 
Door de diversiteit van de groep, cultuurverschillen en nieuwe theorieën die
worden eigen gemaakt, maken niet alleen de deelnemers, maar ook de
medewerkers en stagiaires van het WOOW-leer-werktraject een positieve
ontwikkeling door. 

MBO-PROGRAMMA
Vanaf september zijn 14 deelnemers gestart met het mbo-programma. 
 Het mbo-programma is een samenwerking tussen Praktech en Vista
college. Het mbo-programma is gericht op praktische werkzaamheden
waarbij deelnemers leren tegels zetten, metselen, schilderen én slopen. 
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SURD-ATELIER
In november vind ieder jaar het SURD
atelier plaats. Tijdens het SURD-
atelier gaan vierdejaars studenten 
Built Environment één week aan de
slag met de projecten van het lectoraat
Smart Urban Redesign (SURD). 

Deelnemers van WOOW gingen samen  
met studenten aan de slag aan de
verschillende lectoraatsprojecten. Zo
kwamen studenten en WOOW-
deelnemers in contact met
stakeholders uit de praktijk en de
regio.

NOMINATIE UAF-
AWARD

Oud-deelneemster Khadija is één van de
zes genomineerde voor de UAF-Award
2021. 

De UAF-award is in november uitgereikt
aan de uitblinker van het jaar. 
Met de verkiezing vraagt het UAF
aandacht voor het potentieel en het
doorzettingsvermogen van gevluchte
studenten en professionals die hier aan
hun toekomst werken.

 
Kijk voor meer info op www.surd.nl


