Korte terugblik - Studiereis Essen – 30 & 31 mei 2017
Waarom deze reis?
Deze reis is door het ministerie van OCW georganiseerd vanuit het thema verbinding met
de samenleving, en daarbinnen ook de City Deal Kennis Maken. De insteek van de reis
was tweeledig:




Communityvorming tussen verschillende mensen binnen hoger
onderwijsinstellingen die al bezig zijn met programma’s rondom deze verbinding
(service learning, outdoor education, community service etc.) en de betrokkenen
van de gemeenten, en de hoger onderwijsinstelling rondom de City Deal Kennis
Maken.
Inspiratie opdoen: UNIAKTIV, het service learning centre van de universiteit
Duisburg-Essen heeft ons een kijkje in de keuken gegeven van hun programma.
Zij zijn hier al sinds een jaar of tien mee bezig. De universiteit is een van de
grootste tien universiteiten van Duitsland, het is de jongste universiteit voor
comprehensive research in Duitsland en het is de eerste Duitse universiteit met
een vice-rectorate voor diversiteit management. Ze zijn lid van het Europe
Engage netwerk.

Wat zijn de concrete opbrengsten van deze reis?
- Het is de start van het netwerk/community: mensen kennen elkaar, weten elkaar
te vinden en zo kan het netwerk zich uitbreiden. Op zowel lokaal niveau, als op
instellingsniveau op regionaal en landelijk niveau.
- Inspirerend: zowel van de Duitse als de Nederlandse collega’s hebben deelnemers
kunnen leren. In Nederland zijn instellingen op diverse wijzen al bezig met het
thema. De volgende stap is het zichtbaarder maken, en binnen de City Deal
Kennis Maken met elkaar de dialoog aan gaan in de regio.
- Uitdagingen zijn de verduurzaming van programma’s, het opschalen, meer focus,
en de zichtbaarheid. Ook zijn financiële middelen nodig om programma’s op te
kunnen starten, en te ontwikkelen.
- Gemeenschappelijke taal is belangrijk: de dialoog is belangrijk, en elkaars taal
leren begrijpen. Er zijn veel verschillende labels, begrippen, netwerken etc. Goed
om dit aan elkaar te verbinden.

Wie waren de deelnemers?
Hogeschool Arnhem Nijmegen: Ivo Hendriks, program manager, en Margot Barry, teacher and
researcher
Radboud Universiteit Nijmegen: Inez Vereijken, policy officer education
Gemeente Nijmegen: Hans van Oerle, teamleader strategy department of governance, en Nick
Pijnappels, policy advisor social development
Universiteit Leiden: Marieke van Haaren, coordinator honours college
Gemeente Leiden: Eefke de Haan, strategic advisor
Vrije Universiteit Amsterdam: Wim de Haan, diversity coordinator, en Isabella van Ophem, sr. policy
officer education
Erasmus Universiteit Rotterdam: Ronald van den Bos, director of academic affairs, Marjolein
Kooistra, internal, external & press communications
Gemeente Rotterdam: Stef Oosterloo, advisor knowledge & strategy
Technische Universiteit Delft: Jordi van Opzeeland, policy advisor
Gemeente Delft: Wilbert Hoondert, strategic advisor, municipality Delft
Universiteit Utrecht: Kim Zunderdorp, policy officer education
City Deal Kennis Maken: Rowinda Appelman, aanjager/facilitator/ondersteuner
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Frank Reniers, policy officer directorate Agenda City & Urban
Agenda for the EU
Ministerie van OCW: Siu-Siu Oen, sr. policy officer directorate higher education, Renske Heemskerk,
sr. policy officer directorate higher education, ministry of education, en Frederiek Mulder, policy
officer, directorate vocational education
Meer informatie over UNIAKTIV – Universiteit Duisburg-Essen
www.uniaktiv.org
Meer informatie over de City Deal Kennis Maken
http://agendastad.nl/hogescholen-universiteiten-en-kennissteden-gaan-samen-kennis-maken/

