
 
Meld je nu aan voor de Move-commissie van QBDBD en zet je samen met kinderen uit minder 
bedeelde wijken in voor hun buurt. Bij een Move-project leer je als lid van de QBDBD Move-
commissie je eigen project managen, ontwikkel je je talenten, vergroot je je netwerk en kom je 
in contact met interessante lokale partijen. Je leert de leefwereld van kinderen uit minder 
bedeelde wijken in Amsterdam kennen en geeft hen een kijkje in de leefwereld van een 
student. Samen wordt er naar een uitvoerbaar plan toegewerkt waarmee jullie iets betekenen 
voor de buurt van de kinderen. 
 
HOE ZIET HET PROJECT ERUIT? 
Stichting Move koppelt de QBDBD Move-commissie aan een basisschool uit een minder bedeelde 
wijk in Amsterdam. Tijdens een Move-project ga je met drie tot zes medestudenten van QBDBD 
vier keer langs de klas (groep 7 of 8). Gedurende deze sessies maken jullie kennis met de kinderen 
via leuke en interactieve spellen en gaan jullie samen brainstormen over de buurt. Wat vinden de 
kinderen van de wijk waarin zij opgroeien en wat zouden zij graag veranderen? Het is de 
bedoeling dat na vier sessies een idee voor de buurt bedacht is die jullie als commissie met de 
hulp van Stichting Move gaan uitvoeren. Voorbeelden van eerdere Move-projecten zijn: nieuwe 
grondspellen voor op het schoolplein, een sportdag voor vluchtelingenkinderen, zelfgemaakte 
graffitikunstwerken voor op school, een speeltoestel in de wijk of een leuk buurtfeest met muziek, 
eten en drinken. Jullie bedenken samen met de kinderen een realistisch en uitvoerbaar plan voor 
de buurt! 
 
Daarnaast nemen jullie de kinderen mee naar jullie leefwereld en laten jullie zien wat het 
studentenleven inhoudt. Zo hebben eerdere QBDBD Move-commissies mini-colleges 
georganiseerd voor de kinderen waarbij zij gehuld in toga les kregen van een professor. 
Gedurende het project krijg je als commissie begeleiding van een projectcoördinator van Move 
die jullie adviseert bij het voorbereiden van de sessies, meedenkt over de mogelijkheden van het 
project (zoeken naar financiering, vinden van lokale partners etc.) en helpt bij het realiseren van 
het gekozen idee.  
 
WAT VRAGEN WE VAN JOU? 

- Inzet van gemiddeld 2-3 uur per week voor 4-5 maanden 
- Start in november of februari (afhankelijk van voorkeuren commissieleden) 
- Organiseren van vier sessies (1,5 uur) op school waarbij jullie met de kinderen 

brainstormen en een plan ontwikkelen voor een bijdrage aan hun leefomgeving 
- Organiseren van een actief uitje voor de kinderen en een feestelijke afsluiting  
- Verantwoordelijkheid, commitment, positieve energie, teamspirit en flexibiliteit! 
- Enthousiasme om samen met medestudenten van QBDBD aan de slag te gaan en zo ook 

nieuwe medestudenten te leren kennen!  
 
 
INTERESSE? 
Wil jij ook graag ‘mee-Moven’, samen met medestudenten in de commissie plaatsnemen en een 
mooi project op je C.V. zetten? Neem contact op met: Wouter Kroeze via qbdbd.rechten@vu.nl 
 
Kijk voor meer informatie over Stichting Move op: www.stichtingmove.com 

http://www.stichtingmove.com/

