Programma
Tijd

Workshop/sessie

09:45-10:15

Inloop met koffie en thee

10:15-11:15

Plenair met:
• Welkomstwoord
• Voorbeelden van innovatieve
Bossche projecten
• Update stavaza CDKM
• Plenaire spreker: Guy Orpen

11:15-11:30

Wisselpauze

11:30 – 12:45 Op weg naar een engaged
university
5 sessies om
uit te kiezen

Spreker

Locatie

Welkomstwoord:
Wethouder Ufuk Kâhya en lid CvB Koning Willem 1 College
Cor van Gerven
Plenaire spreker:
Guy Orpen, Deputy Vice-Chancellor en Head Campus
Development – University of Bristol

Foyer

Community Service Learning als model
Met hoogleraar Marjolein Zweekhorst (Vrije Universiteit
Amsterdam) en beleidsadviseur Kim Zunderdorp (Universiteit
Utrecht)

Zaal: Brainbox

Geïntegreerde samenwerking Uitleg over de intense samenwerking tussen stad en
als stad
kennisinstellingen in ’s-Hertogenbosch en het interdisciplinair werken
op de Onderwijsboulevard.
Met Lidy van Oers (KW1C) en Henny Wibbelink (gemeente
‘s-Hertogenbosch)

Zaal: Mindmap

Onderzoek naar de
verbinding tussen overheid
en kennisinstellingen

Resultaten vanuit het Rathenau Instituut en Erasmus+
Sue-Yen TjongTjinTai (Rathenau Instituut) en Katja Rusinovic
(Haagse Hogeschool)

Zaal: Metaforum

Structurele samenwerking
met openbare bibliotheken

Showcase van heringerichte bibliotheek als leeromgeving voor het
hoger onderwijs
Met Rob Andeweg en Ragini Fit (Hogeschool van Amsterdam)

Zaal: Workplaza

Rondetafelgesprek

Met plenaire spreker Guy Orpen over complexe campusontwikkeling en de positie van de universiteit in de stad
Aanmelden verplicht

Zaal: Jeroen Bosch

12:45-13:30

Lunchpauze

13:30-13:45

Wisselpauze

13:45-15:00

Kansen rond werken met het
MBO

In gesprek met de MBO-Brigade
Vincent Gerez en Maartje Vedder (Min. OCW) in samenwerking
met mbo docenten en mederwerkers

Zaal: Brainbox

Een landelijk model voor
Public Engagement en een
toolkit voor het meten van
Community Engagement

Demonstratiesessie
Met Renske Heemskerk en Siu-Siu Oen (Min. OCW),
Marieke van Haaren (Universiteit Leiden) en
Don Westerheijden (Universiteit Twente)

Zaal: Mindmap

Lokale voorbeelden

Rondetafelgesprekken met Bossche onderwijs- en
onderzoeksvernieuwers vanuit Fontys Hogescholen, KW1C, Helicon
en de gemeente ’s-Hertogenbosch
3x 20 minuten

Zaal: Metaforum

Matchmaking sessie
Onderzoeksregeling CDKM

Sessie voor onderzoekers en CDKM contactpersonen
Met Rowinda Appelman (Regieorgaan SIA)
Aanmelden verplicht

Zaal: Workplaza

4 sessies om
uit te kiezen

15:00- 16:15
3 excursies
om uit te
kiezen

16:15-17:00

Excursie 1 Fietstocht richting de City Deal Challenge dag “De Gezonde Stad”, een CDKM
project in Den Bosch. Uitleg over de CDKM challenge aanpak in Den Bosch en in gesprek met de
studenten en organisaties (Grasso, Parralelweg 27, 5223 AL ’s-Hertogenbosch)

Verzamelen in de
centrale hal bij de
registratie

Excursie 2 Excursie richting Het Techniek Atelier Excursie richting Het Techniek Atelier, waar
studenten van diverse mbo opleidingen samen met studenten van hogescholen werken aan
creatieve oplossingen voor problemen vanuit de stad

Verzamelen in de
centrale hal bij de
registratie

Excursie 3 Rondvaarttocht onder de stad van Den Bosch door! In een fluisterboot de rijke
geschiedenis van de Binnendieze ontdekken. Een ervaren gids vertelt alles over de historie van
Den Bosch onder het genot van een drankje.

Verzamelen in de
centrale hal bij de
registratie

Afsluitende borrel

Programma
1 november 2019

City Deal
Kennis Maken

Kennis Maken
23 mei 2019
Welkom

Workshops

Programma Landelijke Kennisdelingdag

Tijd
Beste deelnemer,

workshop/sessie

Spreker

Locatie

Van harte welkom bij het Koning Willem 1 College! Het jaar 2019 staat voor de City Deal Kennis Maken opnieuw
in het teken
Plenaire Ruimte
10:00 uur
Energy Barn
van kennis delen. Ook dit jaar vinden er twee landelijke kennisdelingdagen plaats vol inspirerende workshops,
demonstraties
en lezingen. Vandaag bent
u aanwezig
op de tweede landelijke dag van dit jaar, bedoeld voor alle directe contactpersonen en
Plenair
met:
• Welkomstwoord
mensen die in de City Deal
geïnteresseerd zijn. Wij wensen u namens alle City Deal Kennis Maken partners veel inspiratie toe!
10:30 uur 11:00 uur

• Voorbeelden van innovatieve
Groningse projecten
• Update stavaza CDKM en
programma 23 mei

Workshops
11:00 uur 11.15 uur
11:15 uur 12:30 uur

Burgemeester Peter den Oudsten en lid CvB
Hanzehogeschool Groningen Paul van der Wijk

Plenaire Ruimte
Energy Barn

Wisselpauze

Comenius Netwerk

In gesprek over trends in onderwijsinnovatie met twee
Comeniusbeurs winnaars
Loes Damhof (Hanzehogeschool Groningen) en
Ilja Boor (Universiteit van Amsterdam)

Sessieruimte 1
EnTranCe
gebouw,
zaal E1.21

Gedegen
van een blijvend lerend netwerk met
Ronde 1, 11:30 - 12:45 uur: 5 sessies om
uit opzet
te kiezen
complexe partners in jouw stad

Sessieruimte 2
EnTranCe
Met expert complexe samenwerking Erica
gebouw, zaal
eerste
resultaten uit nieuwe grootschalige
Aalsma (De
Leermeesters)
E1.22onderzoeken

Op weg4 sessies
naar een
omengaged university:
uit
te
kiezen
naar
tussen
overheid,
samenleving
Community Service Learning als model
De ins & outs
vande
11verbinding
jaar samenwerking
tussen
stad,
Sessieruimte 3en
kennisinstellingen
provincie
hogeren
onderwijsinstellingen.
RusinovicEnTranCe
doet dit binnen
Ga met hoogleraar Marjolein
in gesprek
AkkoordZweekhorst
van Groningen
Marieke Zwaving & Geert Kamminga (gemeente
gebouw,
het Erasmus+ programma vanuit Europees
verband en
over hoe zij binnen de Vrije Universiteit Amsterdam
Groningen)
zaal 0.20
resultaten
ook resultaten
Community Service Learning stelselmatig invoert voor de hele
Sessieruimte
4
In gesprek presenteert
over strategischenaast
communicatie
en hetuit Nederland
nieuwe
online
platform
EnTranCe
Kennisdeling
binnen
de
City
Deal
uit zes andere Europese steden met gelijksoortige City Deal
universiteit. Kim Zunderdorp reflecteert vanuit haar rol
Kennis Maken
Evan Schaafsma (redacteur Ministerie van BZK)
gebouw,
ontwikkelingen.
als kwartiermaker Community Service Learning binnen deen Rowinda
Appelman (CDKM)
zaal 0.21
Universiteit Utrecht op de ontwikkelingen vanuit zowel de
12:30 uur Lunchpauze
Plenaire Ruimte
Structurele
met openbare
VU als haar
13:15eigen
uur universiteit.
Optioneel: demonstratie van de solar race auto geparkeerd
voor desamenwerking
Energy Barn
Energy bibliotheken:
Barn
showcase van heringerichte bibliotheek als leeromgeving voor
13:15 uur Wisselpauze
het hoger onderwijs
Geïntegreerde
samenwerking
als
stad:
uitleg
over
de
13:30 uur
Rob Andeweg en Ragini Fit (Hogeschool
van Amsterdam)
intense samenwerking tussen stad en kennisinstellingen
Sessieruimte
1
Vervolg op sessie 20 februari
13:30 uur - en De
EnTranCe
Strategische
Agenda
kijken met
u
naar
de
bibliotheek
als
buurtcampus
en zo als
in ’s-Hertogenbosch
hetnieuwe
interdisciplinair
werken
op de Renske Heemskerk
en
Siu-Siu
Oen
(Ministerie
14:45 uur
gebouw,
Hoger Onderwijs
Onderwijsboulevard
van OCW)basis van een duurzame lokale kennisinfrastructuur. Het
zaal E1.21
belang van een netwerk aan fysieke locaties
is enorm en
Henny Wibbelink (gemeente ’s-Hertogenbosch) en Lidy
Sessieruimte 2
Governancestructuren binnen
3
sessies
om
de bibliotheek wordt hierin steeds belangrijker.
van Oers (Koning Willem 1 College) nemen u mee in de Een intervisiebijeenkomst
EnTranCe Andeweg
de City Deal en bestuurdersuit te kiezen
Rowinda Appelman
gebouw,
zaal haar vijf
en Fit vertellen over de zoektocht van de
HvA om
specifieke samenwerking
tussen stad en kennisinstellingen
waarborging
E1.22
stadscampussen in en vanuit andere locaties aan onderwijs
in -s-Hertogenbosch. Hoe werken de partners samen?
Sessieruimte 3
en onderzoek te laten werken en bekijken
met u hoe
Waarom is de Onderwijsboulevard ontwikkeld? Hoe
Sessieruimte
4 uw
Lokale voorbeelden uit Groningen
Health, Campus Groningen en Make it in the North
EnTranCe
bibliotheken ook ingezet kunnen worden!
worden gedeelde campussen
als de Grow Campus
in rondetafelgesprekken
gebouw, zaal
ontwikkeld? Hoe wordt interdisciplinair samengewerkt? Henk Mulder en Michiel Kastelijn
0.20 en 0.21
Besloten
rondetafelgesprek
met
plenaire
spreker
Hoe werkt
het
hoger
onderwijs
samen
met
het
mbo?
Wat
14:45 uur Wisselpauze
Deputy Vice-Chancellor Guy Orpen over complexe
zijn de grote
uitdagingen? Van Oers en Wibbelink bespreken
15:00 uur
campusontwikkeling
en de positie van de universiteit in
al deze punten en vooral
wat1:deze
ontwikkelingen
kunnenEnTranCe
Excursie
Rondleiding
op de innovatieve
campus, met toonaangevende
15:00 uur Energy
Academy, het nieuwe aardbevingslab, StartupCity
de stad en meer
betekenen
stad.
15:45voor
uur uw eigen
Aanmelden verplicht via CDKM programmamanager
Dierenriemstraat
Rowinda
Appelman
Onderzoek
naar
de
verbinding
tussen
overheid
en
Excursie
2:
Fietstocht
richting
WIJS,
de
CDKM
focus
in Groningen:
bezoek(06-42569417)
brengen
106-A,
2 excursies
aan de locatie,
uitleg
het concept en de projecten van de studenten
Winkelcentrum
kennisinstellingen: resultaten
vanuit
het over
Rathenau
Paddepoel
Instituut en Erasmus+
Plenaire Ruimte
15:45 uur Senior onderzoekers
Sue-Yen
TjongTjinTai (Rathenau
Afsluitende borrel
Energy Barn
16:30 uur
Instituut) en Katja Rusinovic (HHS) nemen u mee in de

Ronde 2, 13:45 - 15:00 uur: 4 sessies om uit te kiezen
Kansen rond werken met het mbo: in gesprek met de
MBO-Brigade
Veel City Deal steden willen de samenwerking met het
mbo intensiveren, maar weten niet hoe. Waar begin je?
Wat zijn de praktische punten om te overwegen voor
interdisciplinaire samenwerking? Hoe sluit je meer
studenten aan en waar zit dan de ruimte in het curriculum
om dit te doen? Hoe kan de City Deal samenwerking ook
interessant worden voor het mbo? Maartje Vedder en
Vincent Gerez vertellen over de MBO-Brigade die het
Ministerie in het leven heeft geroepen en verkennen met u
actief de antwoorden op al deze vragen.
Een landelijk model voor Public Engagement en een
toolkit voor het meten van Community Engagement:
demonstratiesessie
Maak kennis met twee concrete ontwikkelingen die voor
hoger onderwijsinstellingen erg relevant zijn: Renske
Heemskerk, Siu-Siu Oen (Ministerie van OCW) en Marieke
van Haaren (Leiden Universiteit) presenteren de eerste

versie van een landelijk model rond het vormgeven van
Civic Engagement binnen hogescholen en universiteiten;
Don Westerheijden (UTwente) presenteert een toolkit om
Community Engagement te evalueren. Schuif aan, bekijk
de prototypes en deel uw input!
Lokale voorbeelden: Ronde Tafelgesprekken met Bossche
onderwijs- en onderzoeksvernieuwers
Ga aan ronde tafels in gesprek met de Bossche
onderwijs- en onderzoeksvernieuwers. U heeft 3x een 20
minuten gesprek voor een korte inkijk in hun projecten,
samenwerkingsverbanden in de stad en innovatieve
aanpak. U kunt in gesprek met vernieuwers vanuit de
gemeente, Fontys hogeschool, Helicon en het Koning
Willem 1 College.
Matchmakingsessie Onderzoeksregeling CDKM:
sessie voor onderzoekers en contactpersonen
Aanmelden verplicht via CDKM programmamanager
Rowinda Appelman (06-42569417)

Excursies
Excursies in de middag 15:00 - 16:15 uur
Excursie 1
Fietstocht richting de City Deal Challenge dag
“De Gezonde Stad”, een van de CDKM projecten in
‘s-Hertogenbosch!
Uitleg over de challenge aanpak vanuit de City Deal Kennis
Maken in ’s-Hertogenbosch door kwartiermaker Marjolein
Rojo met ook een blik op de andere CDKM ontwikkelingen
in de stad. Daarnaast echt een kijkje in de keuken tijdens
de challenge en de mogelijkheid om met studenten,
onderzoekers en stedelijke partners in gesprek te gaan
over het programma! (Grasso, Parralelweg 27, 5223 AL
’s-Hertogenbosch).

Excursie 2
Excursie richting Het Techniek Atelier
In blik in de keuken van Het Techniek Atelier (HTA). In
het HTA werken studenten van diverse mbo opleidingen
samen met studenten van hogescholen aan creatieve
en innovatieve oplossingen voor problemen vanuit de
gemeente en bedrijven in de regio. Tijdens de excursie
krijgt u niet alleen een indruk van deze opdrachten, maar
gaat u juist ook zelf aan de slag. Hoe dit werkt zult u zien!
Excursie 3
Rondvaarttocht onder de stad van Den Bosch door!
In een fluisterboot de rijke geschiedenis van de
Binnendieze ontdekken. Een ervaren gids vertelt alles
over de historie van Den Bosch onder het genot van een
drankje!

