
Inwoners: 640.000
Studenten: 75.000
Onderwijsinstellingen 
particperend in CDKM: 5

Sinds jaren werken de Rotterdamse 

kennisinstellingen met gemeente en 

maatschappelijke partners samen 

aan de oplossing van grootstedelijke 

problemen. De werkwijze is verbeterd, 

met aantoonbare resultaten tot gevolg. 

De bijdrage uit de impactregeling 

willen we inzetten om de leercyclus te 

versnellen. Dat doen we door een stevig 

fundament te leggen door de huidige 

programma’s te onderzoeken en kennis 

daarover te delen.

Huidige participanten: Gemeente 

Rotterdam, Erasmus Universiteit 

Rotterdam (EUR), Codarts, Hogeschool 

Rotterdam, InHolland en Thomas More.

 

Fase 1 - Nu

Rotterdam kent op het moment tientallen initiatieven die door 
kennisinstellingen (met hun studenten) zijn gestart, gericht op het 
oplossen van grootstedelijke maatschappelijke problemen.

Hogeschool Rotterdam
- EMI op Zuid
- Kenniscentra
  ( 5 stuks)
- Childrens Zone
- CityLab010
- ITCampus
- Koplopers
- RDM Centre of Expertise
- Werkplaats Sociaal Domein ZHZ

InHolland
- ActieAcademie
- Plint010
- Rechtswinkel010
- CityLab010
- Kenniscentrum De Gezonde  
  Samenleving
- Koplopers
- Lectoraat Dynamiek van de Stad
- Zuid Onderneemt

EUR
- Zes Kenniswerkplaatsen
- #FEYEUR
- DRIFT
- DARE
- Erasmus Urban Youth Lab
- Healthy R
- Erasmus Governance Design 
- GovernEUR
- BIGR
- Ruggedised
- RASL
- CityLab010

Codarts
- RASL
- Onderwijs dansstage
- GAMPSISS

Fase 2 - Inventarisatie

We onderzoeken de initiatieven en bepalen hun kenmerken. We 
leren welke uitdagingen zij hadden en de kansen die ze grepen. 
En we doen impactonderzoeken. We categoriseren ze. Niet meer 
op onderwijsinstelling, maar op het probleem dat zij oplossen. 
Categorieën waar City Deal Kennis Maken mee bekend is.

Fase 3 - Top 5 & De Rotterdamse Aanpak

Uit de initiatieven selecteren we een top 5 van best practices
We werken die verder uit.
En samen met wat we in fase 2 hebben opgehaald, beschrijven we 
do’s and don’ts, FAQ’s en definieren we... 

Energietransitie

Stedelijke Transformatie

Sociale Arrangementen

Gezonde stad en leefkwaliteit

Topcampussen en innivatiemilieus

Next Economy

Data-infrastructuur

Circulaire stad

“De Rotterdamse Aanpak”

Fase 4 - Platform & Netwerk

We bouwen een online platform. We delen kennis en inspireren. 
En daarmee hebben we een vruchtbare bodem voor het vergroten 
en intensiveren van het netwerk. Een netwerk van (onderwijs)-
professionals en studenten die zich inzetten om grootstedelijke 
maatschappelijke problemen op te lossen.
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