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Wat is Allesbinder?
Allesbinder is een leerwerkplaats (of ook
wel: Professionele Leergemeenschap –
PLG) van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. In de Nijmeegse wijken
Waterkwartier en Wolfskuil werken
studenten van verschillende opleidingen
aan projecten die de leefbaarheid in de
wijken vergroten. Van opdrachten op het
gebied van welzijn en zorg tot sport en
sociale activiteiten.
Allesbinder-studenten doen deze
projecten in samenwerking met
professionals uit de wijk en ondernemers
van het Honigcomplex, gevestigd op het
terrein van de voormalige soepfabriek.
Waarom Allesbinder?
Allesbinder laat het onderwijs kantelen.
We geven studenten de kans om
multidisciplinair te werken aan
maatschappelijke vraagstukken die van
onderop komen. Allesbinder gelooft dat
studenten beter leren in de praktijk. Dus
voeren ze opdrachten uit in
samenwerking met wijkbewoners en
professionals.
Wat bieden we professionals?
Wanneer je als professional samenwerkt
met Allesbinder, krijg je daar een aantal
dingen voor terug, namelijk:
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• Denkkracht Onze studenten
denken mee over vraagstukken;
• Doekracht steken ook hun handen
uit de mouwen;
• Innovatiekracht kijken met een
frisse blik naar de vraagstukken;
• Flexibiliteit en een
multidisciplinaire aanpak en zijn
flexibel en werken vanuit
verschillende invalshoeken.
In tegenstelling tot wat op andere
stageplekken gebeurt, liggen er bij
Allesbinder geen kant-en-klare
opdrachten op de plank voor onze
studenten. Ze doen zelf onderzoek en
kijken waar behoefte aan is in de wijk.
Aan de hand daarvan pakken studenten
projecten op.
Maar ook jij als professional kan bij ons
een vraagstuk neerleggen. Wij koppelen
er dan studenten aan.
Waar vind je ons?
Allesbinder is te vinden aan de
Weurtseweg 150. We zijn open van
maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot
17:00 uur. Kom binnen lopen of mail naar
ontmoet@allesbinder.nl
Meer weten?
Kijk op onze site: www.allesbinder.nl, volg
ons op facebook:
www.facebook.com/samenverschilmaken
of volg ons op Twitter:
www.twitter.com/allesbinder
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