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Binnen het Kennisatelier
Duurzaamheid gaan masterstudenten  
voor de Gemeente Leiden aan de slag
met vraagstukken op het gebied van
energietransitie, klimaatadaptatie,

mobiliteit en de circulaire economie.
Hiermee geven de universiteit en de
gemeente samen uitvoering aan één

van de grootste maatschappelijke
vraagstukken van dit moment: hoe

zorgen we ervoor dat onze stad
toekomstgericht en duurzaam wordt

ingericht?
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Wat is het boodschappengedrag van
bewoners in Leiden Noord? Op welke manier
gaan zij met stress om? En welke drempels
ervaren bewoners om hun tuin of straat te

vergroenen? Drie stagiairs van de
masteropleiding psychologie van

Universiteit Leiden hebben zich elk met één
van deze vragen bezig gehouden. Door in
gesprek te gaan met bewoners en mee te

lopen met activiteiten van Incluzio, hebben
zij kunnen ervaren en onderzoeken wat

bewoners beweegt en wat voor hen
belangrijk is. 

 Toegepaste 
Psychologie

Sociaal Juridische 
Dienstverlening

Fysiotherapie

Tijdens de spreekuren van Een Goede Buur,
georganiseerd door Incluzio, kunnen bewoners

terecht met vragen en een kopje koffie drinken. Alle
tweedejaars van de opleiding Sociaal Juridische

Dienstverlening aan Hogeschool Leiden hebben met
deze spreekuren meegelopen op zes verschillende

locaties in Leiden. Rianca Aarts en Luna Hoogerbrug
hebben als stagiairs van dezelfde opleiding de

tweedejaars studenten begeleid en hun inzet in
goede banen geleid door voortdurend in contact te

staan met de studenten en de buurtcoaches van
Incluzio.

Rondes
Kennisatelier 
Duurzaamheid

Psychologie

Kinderen en jongeren in Leiden Noord kunnen bij SOL (Samen
Ondernemend Leren) terecht voor activiteiten, maar ook met
vragen. Lisanne Zinger en Cox Zijderveld hebben als stagiairs

van de opleiding Toegepaste Psychologie aan Hogeschool
Leiden tijdens hun stage bij Leren met de Stad | Op Locatie
een bijdrage geleverd aan deze opgave van SOL. Zo hebben

ze verschillende trainingen gegeven voor kinderen en
jongeren, bijvoorbeeld over het omgaan met geld, plannen,

en normen en waarden. Daarnaast hebben zij zich bezig
gehouden met de ontmoetingshal in Het Gebouw en op welke
manier deze plek nog meer kan uitnodigen tot ontmoeting en

samenkomen.

De buurtsportcoaches van Incluzio
bieden de beweegactiviteit ‘de

Sporttuin’ aan waar kinderen elke vier
weken kennis maken met een andere

sport. Vier studenten van de opleiding
Fysiotherapie aan Hogeschool Leiden

onderzochten op welke manier de
Sporttuin  kan worden vormgegeven

zodat kinderen uit Leiden Noord
gestimuleerd worden tot blijvend

bewegen. Ze deden dit in het kader van
hun Praktijkgericht Onderzoek

Fysiotherapie (POF).


