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Studi073 = de plek binnen Huis73 waar jongeren hun talent kunnen ontdekken en laten groeien

Werken aan:
* creatieve skills
* organisatie skills
* podiumpresentatie
* persoonlijke ontwikkeling
* stage en LOB

1. Mee doen aan activiteiten en programma’s zoals Art United en IkBand

2. Zelf activiteiten bedenken en samen opzetten met de Studi073 Crew. Samen sparren elkaar helpen 
of ondersteunen





1 projectleider en 1 crewcoach: faciliterend en ondersteunend

Coaches: professionele kunstvakdocenten en gastdocenten

Crew: deelnemers + studenten kunstopleiding, social work, 
pedagogiek, evenementenorganisatie, maatschappelijke 

stages

Bij Huis73 of in de stad of bij samenwerkingspartners

Werken aan persoonlijke leerdoelen: creatief, mentaal, 
sociaal, organisatorisch, sportief

Coachend begeleiden, buddy’s, learning by doing, 
peereducation, intrinsieke motivatie, growth mindset



Studi073 Crew
Deelnemer / Toeschouwer Kennismaken, ontdekken, beleven
Vrijwilliger Samenwerken, creatief denken
Organisator Organiseren, verantwoordelijkheid nemen
Peer/ Coach / Stagiair Ervaring delen en overdragen, coachen
Crewcoach / projectleider Faciliteren, leiding geven

Leraar – Leerling model: Coachend begeleiden, nieuwe werkvormen / lesmethodes, junior coaches

Programmeur / Community librarian: Aanbod creëren en mening vragen ->                   
Deelnemer initieert, organiseert en programmeert

Groei in organisatie: 
Projectleider en management: Leidinggeven en organiseren
In-creation proces faciliteren, werken op basis van gelijkwaardigheid, durven los laten

Leercyclus: van werken aan creatieve en organisatorische vaardigheden naar 
Creatief en kritisch denken, werken aan creatieve en persoonlijke ontwikkeling, bijdragen aan vormen
eigen identiteit, 21 st Century Skills, (LOB)





Iedereen van 12 tot 21 jaar
Kennismaken met creativiteit en gezelligheid

Kick off, coaching en oefenperiode, Try Out en 
Art United Festival + follow up

Eerste 5 edities : Bij Huis73 en jongerencentra
Zesde editie: online community en workshopdag



Ontwikkelen van growth mindset

Groei van:
creatieve vaardigheden

organisatorisch vermogen
zelfbeeld en zelfvertrouwen

sociale vaardigheden en sociale contacten
zelfregulerend vermogen, regie over eigen leven



En toen … 2020-2021 … wat kan er wel.
Online activiteiten en community

Offline studeren bij Huis73
En: ontmoeting!

Een praatje, spelletje, gezelligheid



Vragen

leoniegossens@huis73.nl
www.instagram.com/studi073


