
 

Executive summary 
Routes naar de stad 
Op zoek naar stedelijke vraagstukken in het hoger onderwijs 
 
Auteurs: ir. Nina Bohm, Fenne Reinders Folmer (TU Delft), prof.dr. Ellen van Bueren (TU Delft), prof.dr. Perry den 
Brok (Wageningen Universiteit) & dr. Renate Klaassen (TU Delft) 
Illustraties: Maria Fraaije (Fraaijeboel) 
Onderzoekspartners: Regieorgaan SIA, Gemeente Delft, Gemeente Amsterdam & AMS Institute 
 
Introductie 
Wat is passende huisvesting voor ouderen? Wat is de impact van segregatie in grote steden? 
Hoe kunnen we naoorlogse woonwijken verduurzamen? Rond deze vraagstukken vinden 
universiteiten en gemeenten elkaar in de stad. Daar ontstaat een kiem van een rijke 
leeromgeving. Een leeromgeving waar docenten via de gemeente sneller toegang tot 
authentieke vraagstukken voor het onderwijs krijgen, waar gemeenten gebruik mogen maken 
van het kennisnetwerk van de universiteit en waar studenten leren door te werken aan reële en 
concrete vraagstukken die hen intrinsiek motiveren. In dit soort transdisciplinair onderwijs 
draait alles om de interactie met de vragen van de stad. Toch zijn stedelijke vraagstukken vaak 
niet direct in een vak te gebruiken. Vanwege hun complexiteit, multidisciplinariteit of politieke 
gevoeligheid, zijn de vraagstukken soms moeilijk grijpbaar en is er een vertaalslag naar het 
onderwijs nodig. Hoe komen stedelijke vraagstukken in het universitair onderwijs terecht?  
 
Transdisciplinariteit bestaat in de literatuur uit twee aspecten. Aan de ene kant wordt de 
samenwerking tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke actoren bedoeld (Klein, 
2008). Aan de andere kant verwijst transdisciplinariteit ook naar een wetenschappelijke 
benadering waarbij er expliciet wordt gezocht naar antwoorden, oplossingen en kennis voor 
complexe, maatschappelijke uitdagingen (Jaeger, 1998). Het gaat in transdisciplinair onderwijs 
dus zowel om de manier waarop er wordt gewerkt, als om de inhoud waaraan wordt gewerkt. 
 
Door antwoord te geven op de hoofdvraag willen we inzicht krijgen in de zoektocht naar 
vraagstukken voor de start van een transdisciplinair vak. Als we weten hoe docenten en 
partners uit de stad samen bepalen hoe een vraagstuk in het onderwijs worden aangepakt en 
tot welke interactie met de stad dat in het onderwijs leidt, kunnen hun ervaringen houvast 
bieden aan anderen die op eenzelfde manier met opgaven uit de stad aan het werk willen of 
bijdragen aan een structurele aanpak. Het eindresultaat is een routekaart voor partners en 
docenten gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van docenten en partners die in interactie het 
onderwijs vormgeven en invullen.  
 
Vier kwadranten van interactie met de stad 
Om tot een routekaart te komen, zijn we achteraan begonnen, bij het vak zelf. Welke vakken 
maken op dit moment gebruik van vraagstukken uit de stad? En tot welke interactie tussen 
studenten en bewoners, gebruikers of professionals in de stad leidt dat? We onderzochten dit 
in twee samenwerkingen tussen een stad en een universitaire onderwijsinstelling. Enerzijds de 
samenwerking tussen de TU Delft en de gemeente Delft en anderzijds de samenwerking tussen 
MSc MADE (Metropolitan Analysis, Design, and Engineering), een master programma waar de 
TU Delft en Wageningen Universiteit partners in zijn, en de gemeente Amsterdam.  
Uit een inventarisatie van transdisciplinair onderwijs binnen deze samenwerkingen kwamen 12 
vakken die in de afgelopen 5 jaar met diverse vraagstukken uit de gemeente Delft of 



 

Amsterdam gewerkt hebben. De interactie tussen docenten en studenten enerzijds met 
partners (beleidsmakers, professionals, bewoners en gebruikers) in de stad in die vakken 
verdeelden we, bezien vanuit het perspectief van het vak, in vier kwadranten: observeren, 
participeren, beantwoorden en samenwerken (zie Figuur 1).  
 

      

 
Figuur 1. Kwadranten van interactie met de stad in transdisciplinair onderwijs (links de 
uitgewerkte begrippen en rechts de begrippen in illustraties).   



 

De kwadranten zijn gepositioneerd langs twee assen van interactie met de stad. De ene as 
betreft op de mate waarin vakken interactie met professionals die de stad vormgeven. In 
vakken op die as krijgen studenten inzicht en ervaring met de processen van stedelijke 
ontwikkeling vanuit de professionele praktijk. Partners in deze vakken zijn vaak mensen die 
werken bij een gemeente, woningcorporatie of adviesbureau en de studenten beantwoorden 
een vraag voor hen of observeren de manier waarop de praktijk werkt.  
Op de andere as staan vakken die interactie met bewoners en gebruikers in de stad opzoeken. 
Dat door te observeren hoe de stad gebuikt wordt of door te participeren. In dat laatste geval 
gaat het om een vak waar geoefend wordt met een participatieve onderzoeks- of 
ontwerpmethode. Studenten gaan in deze vakken de straat op om interviews te doen met 
bewoners of ze nemen deel aan buurtbijeenkomsten. In het kwadrant samenwerken is er zowel 
sprake van interactie met bewoners en gebruikers, als met professionals. Studenten werken 
bijvoorbeeld aan een vraagstuk van een partner, waarbij ook een participatieve manier van 
onderzoeken of ontwerpen wordt vereist.  
 
 
Routekaart naar stedelijke vraagstukken 
Voor een docent is dus niet alleen de inhoud van de vraagstukken, maar ook de manier waarop 
er tussen studenten en partners aan die vraagstukken gewerkt gaat worden belangrijk in het 
vormgeven van een transdisciplinair vak. Om erachter te komen hoe docenten en partners te 
werk gaan in het voortraject, interviewden we 17 docenten en partners in hun vakken. Tijdens 
de interviews reconstrueerden we met hen de tijdlijn voorafgaand aan en tijdens het vak. We 
combineerden de tijdlijnen tot één routekaart met generieke stappen en specifieke tips (zie 
Figuur 2). Afhankelijk van welke vorm van interactie met studenten een partner of docent voor 
ogen heeft (samenwerken, beantwoorden, participeren of observeren) doorlopen ze een route 
en stellen bij iedere stap specifieke vragen aan elkaar om tot een probleemdefinitie in het vak 
te komen.  



 

 
Figuur 2. Routekaart van verschillende interacties met de stad in het hoger onderwijs. 
 
 



 

Conclusie en reflectie 
Dit onderzoek laat zien dat wat en hoe in transdisciplinair onderwijs met elkaar verbonden zijn. 
Aan welk vraagstuk uit de stad er wordt gewerkt hangt samen met de manier waarop er in dat 
vak gewerkt gaat worden. Door inzichtelijk te maken welke vormen van interactie de 
universiteit op dit moment in het onderwijs biedt, wordt het makkelijker voor gemeenten en 
andere partners in de stad om te bepalen waar hun vraagstuk kan landen in het onderwijs.  
In de omgevingen die we in dit onderzoek bestudeerden is het een uitdaging dat er niet een 
structurele methode is om vraagstuk en onderwijs aan elkaar te koppelen. Zo is er binnen de TU 
Delft geen centrale plek waar vraagstukken verknoopt worden en dat maakt dat docenten 
vooral van hun eigen netwerk gebruik maken in hun zoektocht naar vragenstukken. 
Bemiddelaars zijn er wel, zoals de kennismakelaar in Delft of de onderzoeksteams op AMS 
Institute, maar voor hen is het lastig om grip te krijgen op de eisen voor een vraagstuk vanuit 
het onderwijs.  
 
Een te sterke focus op de universitaire eisen, zoals de leerdoelen van een vak, kan de 
authenticiteit van het vraagstuk beperken. In de routekaart ligt de nadruk niet op het 
afstemmen van leerdoelen, maar eerder op het vormgeven van een leeromgeving. Natuurlijk 
staat leren in een leeromgeving centraal en is het de taak van de universiteit om de kwaliteit 
van die leeromgeving voor studenten te bewaken, maar er mag ook ruimte zijn voor de 
verwachtingen en behoeften van de partners uit de stad.  
Een plek om die ruimte te creëren op de route is bij de afstemming van de terugkoppeling 
tijdens en aan het eind van het vak met de betrokken partner(s). Een belangrijke vraag daarbij 
is: hoe kunnen we de uitkomsten toegankelijker maken? Er wordt nu veel gebruik gemaakt van 
publieke presentaties op locatie, maar veel docenten en partners vragen zich af of dit niet nog 
een stap verder gebracht kan worden om de impact te vergroten.  
 
Een andere manier van impact maken is door intensievere interactie tijdens het vak. Hoewel 
vakken uit het kwadrant observeren ook tot waardevolle resultaten kan leiden, is de gedachte 
achter transdisciplinair onderwijs wel dat meer interactie tijdens het vak ook leidt tot meer 
impact. Hoe meer studenten en partners met elkaar samen aan een vraagstuk werken hoe 
meer ze elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. De routekaart biedt docenten en partners in 
het voortraject een instrument om elkaars verwachtingen te managen voor de 
onderwijssamenwerking die gaat volgen. Daarnaast is de routekaart ook inspiratie voor hoger 
onderwijsinstellingen die een structurele aanpak willen ontwerpen voor de zoektocht naar 
vraagstukken in de stad.  
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