IRIS: Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities

IRIS Utrecht presenteert:
Projectwerk derdejaars MBO-studenten Bouwkunde
Veertig derdejaars studenten Bouwkunde werken projectmatig aan de plannen voor
twaalf Bo-Ex flats in Kanaleneiland die deel uitmaken van IRIS. Twee docenten van MBO-Utrecht
fungeren als begeleider, woningcorporatie Bo-Ex is de opdrachtgever.
Achtergrond/context van de opdracht
In het eerste semester van het derde studiejaar werken studenten projectmatig aan twee
opdrachten. Eén van deze opdrachten betreft de aanpak van de flats in Kanaleneiland-Zuid voor
woningcorporatie Bo-Ex. Studenten voeren opdrachten uit en dragen ideeën voor aan Bo-Ex.
Doel
Met deze opdracht krijgen de studenten enerzijds meer gevoel bij het Bo-Ex project en wat daarbij
komt kijken. Anderzijds dragen de studenten bij aan IRIS door goede en toepasbare producten te
leveren die Bo-Ex kan gebruiken bij de aanpak van de flats.
Uitkomst
Met de opdrachten werken de studenten aan een echte casus gewerkt voor een echte
opdrachtgever, waardoor ze beter worden voorbereid op de praktijk. De flats bevinden zich praktisch
naast het opleidingsgebouw, waardoor de studenten precies kunnen zien wat er gebeurt. Voor Bo-Ex
is het waardevol dat studenten met deze opdrachten een indruk krijgen van een woningcorporatie,
wat zij doet en waar zij mee te maken krijgt. Daarnaast ontstaan interessante ideeën en voorstellen
vanuit de studenten die ten goede komen aan de aanpak van de flats.
Tags:
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Contact:
Opdrachtgever bij Bo-Ex: Martijn Broekman mbm@boex.nl
Docentbegeleider en coördinator bij MBO-Utrecht: Kees de Grauw k.de.grauw@mboutrecht.nl

IRIS: Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities

IRIS Utrecht presenteert:
Stage derdejaars studenten Juridisch administratief dienstverlener
Twee derdejaars studenten Juridisch administratief dienstverlener van MBO Utrecht
werken als stageopdracht mee aan de voorbereidingen van de plannen voor de aanpak van de
eerstvolgende flat. Deze aanpak maakt deel uit van project IRIS. Opdrachtgever Bo-Ex en twee
docenten van MBO Utrecht begeleiden hen hierin.
Achtergrond/context van de opdracht
In het tweede semester van het derde jaar lopen studenten stage bij een organisatie die past hun
opleiding en ambities. Door reeds opgebouwde contacten tussen Bo-Ex en MBO Utrecht kwamen
twee studenten terecht bij Bo-Ex. Binnen deze stageperiode dragen zij samen bij aan de
voorbereiding van de werkzaamheden aan de flat Columbuslaan III.
Doel
Met deze opdracht krijgen de twee stagiairs enerzijds meer gevoel bij Bo-Ex en wat er bij het project
zoal komt kijken, anderzijds dragen de studenten bij aan IRIS door goede en toepasbare producten te
leveren die Bo-Ex kan gebruiken.
Uitkomst
De twee stagiaires hebben met veel plezier en met een goed gevolg hun stageperiode ingevuld en
afgerond. Zij hebben bijgedragen aan het informeren van de bewoners van de flat Columbuslaan III,
door de bewoners te contacteren, te bezoeken en te helpen in hun eigen taal. Daarnaast hebben de
stagiairs veel geleerd van het project en van het werken bij een woningcorporatie. Eén van de
stagiaires heeft nadien gesolliciteerd op een functie binnen Bo-Ex en heeft een baan gekregen.
Tags:
MBO-Utrecht
Stagetraject
Columbuslaan III
Contact:
Opdrachtgever Bo-Ex: Martijn Broekman mbm@boex.nl
Stage coördinator bij MBO Utrecht: Hetty Beekman h.beekman@mboutrecht.nl
Docentbegeleider MBO Utrecht: Ineke Kuijlenburg i.kuijlenburg@mboutrecht.nl

