Kennis Maken
23 mei 2019

Programma Landelijke Kennisdelingdag
Tijd

workshop/sessie

Spreker

Plenaire Ruimte
Energy Barn

10:00 uur

10:30 uur 11:00 uur

Plenair met:
• Welkomstwoord
• Voorbeelden van innovatieve
Groningse projecten
• Update stavaza CDKM en
programma 23 mei

11:00 uur 11.15 uur

Wisselpauze

11:15 uur 12:30 uur

Locatie

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

Plenaire Ruimte
Energy Barn

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 opzet van een blijvend lerend netwerk met
complexe partners in jouw stad
Met expert complexe samenwerking Erica
Aalsma (De Leermeesters)

Sessieruimte 2
EnTranCe
gebouw, zaal
E1.22

Akkoord van Groningen

De ins & outs van 11 jaar samenwerking tussen stad,
kennisinstellingen en provincie
Marieke Zwaving & Geert Kamminga (gemeente
Groningen)

Sessieruimte 3
EnTranCe
gebouw,
zaal 0.20

Kennisdeling binnen de City Deal
Kennis Maken

In gesprek over strategische communicatie en het
nieuwe online platform
Evan Schaafsma (redacteur Ministerie van BZK)
en Rowinda Appelman (CDKM)

Sessieruimte 4
EnTranCe
gebouw,
zaal 0.21

Comenius Netwerk

4 sessies om
uit te kiezen

12:30 uur 13:15 uur

Lunchpauze
Optioneel: demonstratie van de solar race auto geparkeerd voor de Energy Barn

13:15 uur 13:30 uur

Wisselpauze

13:30 uur 14:45 uur

De nieuwe Strategische Agenda
Hoger Onderwijs

Vervolg op sessie 20 februari
Renske Heemskerk en Siu-Siu Oen (Ministerie
van OCW)

Plenaire Ruimte
Energy Barn

Sessieruimte 1
EnTranCe
gebouw,
zaal E1.21

De Kracht van Kennis
3 sessies om
uit te kiezen

Governancestructuren binnen
de City Deal en bestuurderswaarborging

Lokale voorbeelden uit Groningen
in rondetafelgesprekken

Sessieruimte 2
EnTranCe
gebouw, zaal
E1.22

Een intervisiebijeenkomst
Rowinda Appelman

Health, Campus Groningen en Make it in the North

Sessieruimte 3
Sessieruimte 4
EnTranCe
gebouw, zaal
0.20 en 0.21

De City Deal Kennis Maken in 2020 - 2021
Henk Mulder en Michiel Kastelijn

14:45 uur 15:00 uur

Wisselpauze

15:00 uur 15:45 uur

Excursie 1: Rondleiding op de innovatieve EnTranCe campus, met toonaangevende
Energy Academy, het nieuwe aardbevingslab, StartupCity en meer

2 excursies

Excursie 2: Fietstocht richting WIJS, de CDKM focus in Groningen: bezoek brengen
aan de locatie, uitleg over het concept en de projecten van de studenten

Dierenriemstraat
106-A,
Winkelcentrum
Paddepoel

15:45 uur 16:30 uur

Afsluitende borrel

Plenaire Ruimte
Energy Barn

City Deal
Kennis Maken

Meer en beter samenwerken

De inzet van de City Deal Kennis Maken is...

“Hoe kunnen studenten, docenten en onderzoekers meer en beter samenwerken
met de stad, bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?”

… om kennis voor de
samenleving in te zetten

… om de stad als rijke
leeromgeving te benutten

… om ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren

Om de grote stedelijke vraagstukken
van deze tijd aan te pakken,
hebben steden baat bij het beter
benutten van de kennis en het
talent dat op mbo’s, hogescholen en
universiteiten in overvloed aanwezig
is. Dat gaat echter niet vanzelf.
Samenwerken met studenten,
docenten en onderzoekers kost tijd
en investeringen. Met de City Deal
verkennen wij hoe deze uitdagingen
kunnen worden aangepakt.

Onderzoekers en studenten hebben
veel te leren van en met de stad.
De stad is eigenlijk een levend
laboratorium. In deze stimulerende
leeromgeving ontwikkelen studenten
hun talenten, doen zij praktijkervaring
op, ontdekken zij de kracht van
hun studiestad en werken zij met
partners die zij niet op de campus
tegenkomen. De City Deal Kennnis
Maken stimuleert het ontstaan
en uitbreiden van dergelijke rijke
leeromgevingen.

Kennisinstellingen en steden werken
in Nederland al ontzettend veel
samen rond grootstedelijke thema’s,
maar er wordt op dit gebied nog niet
optimaal van elkaar geleerd. Het
stimuleren van de uitwisseling van
kennis, ervaring en succesformules
vormt zodoende het derde speerpunt
van de City Deal Kennis Maken.

Met deze vraag gingen de City Deal partners en negentien deelnemende steden 2,5 jaar geleden van start.
Wat voor moois deze periode van ontluikende, versnellende en inmiddels intensieve samenwerking ons hebben
gebracht, leest u in deze publicatie.
Toch zijn wij er nog niet. De grote, stedelijke uitdagingen van deze tijd vragen namelijk om flinke denkkracht.
Nauwe banden tussen stad, student en kennisinstelling kunnen goud waard zijn bij het vinden van oplossingen.
Ik ben daarom trots om te zien hoe wij binnen de City Deal Kennis Maken die beweging aanzwengelen en voorbij
vakgebieden kijken. Met kennisdelingdagen, werkbezoeken, studiereizen of gewoon een ‘belletje’. Samenwerking op
landelijk niveau houdt ons scherp en inspireert. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met u allen in 2020 en 2021.
Laten wij er opnieuw een groot succes van maken.
Hartelijke groet,
Rowinda Appelman
Programmamanager City Deal Kennis Maken

2017

2018
mei

maart

MAART 2017
START MET NEGEN STEDEN
Op 16 maart 2017 is de City Deal
Kennis Maken formeel ondertekend
door Ministers Bussemaker en
Plasterk, de City Deal partners en
de bestuurders uit de eerste negen
steden.
MEI 2017
PROGRAMMAMANAGER
ROWINDA APPELMAN VAN START
Programmamanager Rowinda
Appelman begint de City Deal formeel
vorm te geven en op te bouwen.
STUDIEREIS NAAR ESSEN
Een eerste delegatie van 25
deelnemers gaat op studiereis naar
het Duitse Essen. Enerzijds, om elkaar
te leren kennen en, anderzijds, om te
leren van de Duitse samenwerkingen.
JULI 2017
NIEUWE STEDEN TREDEN TOE
Twee grote universiteitssteden
treden toe tot de City Deal Kennis

september

juli

2019

januari

december

Maken, Amsterdam en Utrecht.
Wageningen en Ede gaan een formele
samenwerking aan.
SEPTEMBER 2017
EERSTE CONFERENTIE VOOR DE
CITY DEAL KENNIS MAKEN
Op 15 september 2017 komen voor
het eerst alle directe contactpersonen
van de City Deal Kennis Maken bijeen
om kennis te maken en uit te wisselen
over de strategische agenda’s en
algemene aanpak.
DECEMBER 2017
PRESENTATIE CITY DEAL AANPAK
BIJ OECD
Presentatie van de City Deal aanpak
bij de OECD tijdens hun jaarlijkse
onderwijsconferentie. Veel interesse
vanuit andere landen.
JANUARI 2018
STUDIEREIS NAAR GENT
Vijfenzestig contactpersonen van
de City Deal Kennis Maken gaan op
studiereis naar Gent. Alle steden

mei

april

juli

juni

december

november

februari

januari

presenteren daar hun
strategische agenda.

ervaringen uit te wisselen binnen de
City Deal Kennis Maken.

APRIL 2018
IMPULSREGELING VAN START
De Impulsregeling wordt gelanceerd
op 23 april 2018. Alle deelnemende
steden kunnen zo in 2018 geld
aanvragen om een gezamenlijk
project op te starten, hun strategische
agenda vorm te geven of een
kwartiermaker aan te stellen.

JULI 2018
EERSTE EXPERTSESSIE VOOR
ONDERZOEKERS
Onderzoekers die de verbinding met
de stad aangaan wisselen kennis
en ervaring uit tijdens de eerste
expertsessie voor onderzoekers.

MEI 2018
EERSTE EXPERTSESSIE VOOR
KENNISMAKELAARS
Kennismakelaars uit heel het land
komen naar Utrecht voor een eerste
expertsessie om het onderlinge leren
te bevorderen.
JUNI 2018
EERSTE LANDELIJKE
KENNISDELINGSDAG
Meer dan 300 enthousiaste
professionals komen samen op de
Hogeschool Leiden om kennis en

DINER PENSANT EN
FORMELE TOETREDING ACHT
HOGESCHOOLSTEDEN
Bestuurlijk diner pensant voor de City
Deal Kennis Maken met Minister van
Engelshoven en zestig burgemeesters,
voorzitters CvB en wethouders
Onderwijs vanuit de negentien
deelnemende steden. Deventer,
Breda, Den Bosch, Den Haag, Zwolle,
Leeuwarden, Arnhem treden formeel
toe tot de City Deal Kennis Maken.
NOVEMBER 2018
TWEEDE KENNISDELINGSDAG
250 vertegenwoordigers van

oktober

mei

kennisinstellingen en gemeenten
komen voor de tweede keer bij elkaar
om van elkaar te leren.
DECEMBER 2018
EERSTE EXPERTSESSIE MET
STUDENTEN EN DOCENTEN
Studenten en docenten verkennen
samen hoe een opdracht in een
levensechte leeromgeving een succes
kan zijn voor de student.
JANUARI 2019
STUDIEREIS NAAR BRISTOL
Veertig delegatieleden uit alle City Deal
Kennis Maken steden gaan op studiereis om te leren van het Engelse Bristol.
FEBRUARI 2019
AMBTELIJK EVENEMENT MET
MINISTER VAN ENGELSHOVEN
Alle steden zijn in januari 2019
formeel van start met hun eerste
City Deal Kennis Maken projecten.
Het ambtelijke netwerk gaat op 20
februari met de Minister in gesprek
over de stand van zaken.

november

MEI 2019
DERDE KENNISDELINGSDAG INTERN
Dit keer komen 100 directe
contactpersonen van de City Deal
Kennis Maken bij elkaar in Groningen
om te praten over de praktische
voortgang.
OKTOBER 2019
NIEUWE IMPULSREGELING
Om de City Deal samenwerking te
verstevigen, gaat een tweede regeling
van start. Alle deelnemende steden
kunnen in 2019 geld aanvragen
om de komende 2 jaar hun
samenwerking te bestendigen.
NOVEMBER 2019
VIERDE KENNISDELINGSDAG
250 vertegenwoordigers van
kennisinstellingen en gemeenten
komen voor de vierde keer bijeen om
van elkaar te leren, dit keer in Den
Bosch!
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7

Utrecht
6

Betrokken partners
Gemeente Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit
van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam,
Hogeschool Inholland, Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten, Amsterdam Economic Board

!

!

Thema
Utrecht Challenge Alliantie

Thema
Samenwerking in Amsterdam Nieuw-West

Leeuwarden

!

Leiden

3

Zwolle
Betrokken partners
Gemeente Zwolle, Windesheim, Hogeschool VIAA, ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten, Katholieke Pabo Zwolle

!

Betrokken partners
Gemeente Den Haag, Leiden Universiteit, Hogeschool
Inholland, Haagse Hogeschool

Betrokken partners
Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool
Leiden, LUMC
Thema
Leren met de Stad

Thema
‘De stad als campus, de regio als proeftuin’
Focus in 2020 en 2021
•D
 uurzame samenwerkingsstructuur rond living labs
en experimenten
• E en gedragen living lab agenda CDKM
LeeuwardenFryslân
•O
 ntwerpen en uitvoeren van een systematiek
voor de multi-level, multi-disciplinaire
onderwijsparticipatie in de living labs
• E erste projecten draaien in nieuwe samenstelling

Den Haag

!
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Enschede
Betrokken partners
Gemeente Enschede, Saxion Hogeschool, Universiteit
Twente, ROC van Twente, AKI-ArtEZ

Delft
Betrokken partners
Gemeente Delft, TU Delft, Haagse Hogeschool,
Hogeschool Inholland

!

!
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Thema
Stadslab Delft (Tanthof)
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Rotterdam

Deventer

17

Betrokken partners
Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit,
Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Codarts
Hogeschool voor de Kunsten

!

15

Betrokken partners
Gemeente Deventer, Hogeschool Saxion

16

!

Thema
Programma Mentoren op Zuid

18

17

’s-Hertogenbosch
Breda

!

Ede en Wageningen
Betrokken partners
Gemeente Wageningen, gemeente Ede, Christelijke
Hogeschool Ede, Wageningen University & Research,
Idealis

Thema
Positieve Gezondheid

!

Focus in 2020 en 2021
• Inzet van een aanjager
• Jaarlijkse kennisdelingdag in de stad zelf
• Sterk netwerk rond Positieve Gezondheid door
elk half jaar een studentenchallenge,3x per jaar
brede themasessies en samenwerking binnen
studentenprojecten met living labs

Thema
Vitaliteit
Focus in 2020 en 2021
• In 2020: de Vuelta! Op 16-08-20 start een etappe
in Breda. Vanuit Vitaliteit komen gezamenlijke
studentenprojecten in de stad voort rond sport,
bewegen en voeding
• In 2021: de City Swim!

14

Maastricht
Tilburg

Thema
Sociaal innovatieve wijkaanpak in Tilburg
Focus in 2020 en 2021
• Innovatieve wijkaanpakken in Tilburg onderzoeken
en ontwikkelen door meer studentenprojecten in
de wijk, opzetten estafette-aanpak voor langdurige
samenwerking, ontwikkeling gezamenlijke
onderzoeksprogramma’s en kennissessie door
het jaar heen

13

Arnhem
Betrokken partners
Gemeente Arnhem, ArtEZ, Van Hall
Larenstein, Rijn IJssel, Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen

!

16

!

Thema
‘Ede Wageningen Samen Stad Maken’
Focus in 2020 en 2021
• Aanstelling van twee verbinders: bij de CHE (Ede) en
WUR (Wageningen)
• Verstevigen van samenwerking tussen alle partners in
de stad
• Jaarlijks tussen de 3 en 5 nieuwe projecten met studenten
per stad opzetten, van proeftuin tot lab tot werkplaats

18

Betrokken partners
Gemeente Tilburg, Tilburg University, Fontys
Hogeschool

12

Betrokken partners
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Avans Hogeschool,
HAS Hogeschool, Fontys Hogeschool, Koning
Willem I College, Helicon, JADS

15

Betrokken partners
Gemeente Breda, Avans Hogeschool, BUAS, De Rooi
Pannen en Curio

Thema
ICT, Duurzaamheid, Gezondheid
Focus in 2020 en 2021
• Uitbreiding van de succesvolle onderwijsconcepten
SmartSolutions Semester, StadsLAB, Loket van
Mogelijkheden en Serious Game in de wijk met meer
studenten, docenten en projecten
• Netwerk versterken tussen CDKM partners en
Deventer ondernemers en inwoners voor gerichter en
systematischer ophalen van hulpvragen

Focus in 2020 en 2021
• Succesvolle aanpak van Mentoren op Zuid ( >5.093
betrokken studenten) in twee jaar tijd ook uitbreiden
richting wo en mbo studenten
• Het programma naast stadsdeel Zuid ook
implementeren in stadsdeel Noord
• Monitoring en upgrades van het programma
verbeteren; de mentorenapp vernieuwen
• Kennisdeling: andere steden kunnen het programma
kopieren in eigen stad

!

Thema
ENSCHEDELAB
Focus in 2020 en 2021
•H
 et gezamenlijke onderwijsconcept ENSCHEDELAB
vanaf 2020 als regulier onderwijs aanbieden bij de vier
kennisinstellingen met gezamenlijke competenties,
leerdoelen en -lijnen
•D
 e vraagarticulatie, continuïteit en verbinding met de
stad verbeteren
• Breder aanbod van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten
binnen het ENSCHEDELAB in de zgn. KEUZEKAART.
•A
 anstelling van coordinator voor het ENSCHEDELAB
voor 2020 en 2021

6

Focus in 2020 en 2021
• Verduurzaming van de samenwerking tussen alle
partners in Stadslab Delft en uitbreiding van het aantal
projecten
• Opzet van een wijkaanpak voor andere Delftse wijken
op basis van de bevindingen in dit Stadslab

Thema
Informatiesamenleving
Focus in 2020 en 2021
• J aarlijks 2 design- en 4 inspiratiesessies met alliantie Smart
Zwolle en CDKM partners: actualiseren kennisagenda,
projecten draaien met studenten, docenten & onderzoekers
•P
 er jaar 4 datalabs voor samenwerking studenten HBOICT en gemeente-professionals
•P
 rojecten binnen curriculum DataScience
• L ancering online platform voor Informatiesamenleving
en showcase van resultaten op jaarlijks Smart Zwolle
evenement SMARKT

Thema
Stadslabs
Focus in 2020 en 2021
• Uitwisseling tussen alle stadslabs in Den Haag
onderling versterken
• Oplevering van dynamische mapping van
stadslabprojecten. Elk jaar leeronderzoeksprojecten,
een periodiek aangepaste kennisagenda en regelmatig
voorkomende talkshows
• Stadslabmakelaar wordt kennismakelaar en gaat
namens alle partijen werken
• Naast stuurgroep en klankbordgroep de opzet
van 2 werkgroepen: Vraagarticulatie & Verbinding
Onderwijs/Onderzoek (1) en Praktische Uitvoering &
Organisatie (2)

Focus in 2020 en 2021
• Ontwikkeling van de eerste Leidse Kenniswinkel
• Ontwikkeling van “De Studio”, waar complexere
vraagstukken van bewoners door studenten, docenten
en onderzoekers interdisciplinair onderzocht worden
• Per jaar 2 grote netwerkbijeenkomsten waar alle
studenten, docenten, onderzoekers en ambtenaren
binnen Leren met de Stad uitwisselen

Thema
WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten)
Focus in 2020 en 2021
•U
 itbreiden van WIJS: de RUG, mbo-scholen Alfacollege
en Noorderpoortcollege, TalentWeb en Digital Literacy
Coalition sluiten aan bij WIJS projecten
• I nterdisciplinaire studententeams van mbo, hbo en wo
niveau gaan aan de slag met wicked problems vanuit
WIJS. Studentenaantallen omhoog naar 1.000

Betrokken partners
Gemeente Leeuwarden, NHL Stenden Hogeschool,
Van Hall Larenstein, RuG Campus Fryslân, Friesland
College, Friese Poort, Nordwin College

9
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!

2

Focus in 2020 en 2021
• De Utrecht Challenge Alliantie uitbouwen,
professionaliseren en verduurzamen
• Drie unieke challenges per jaar rond maatschappelijke
vraagstukken in Utrecht
• Per challenge een uniek triple-helix consortium
bouwen als opdrachtgevers; vastleggen voor herhaling
challenge in de toekomst.
• De rol van de docent bij challenges professionaliseren:
workshops, train-de-trainer-programma’s en
handboek rondom co-creatie, creativiteit, design
thinking, 21st century skills en netwerkvorming

Focus in 2020 en 2021
• Aanstelling van twee stevige, onafhankelijke
kennismakelaars/verbinders voor het stroomlijnen,
vormgeven en uitbreiden van studentenonderzoek in
Nieuw-West
• Opzetten van een duurzame kennisinfrastructuur in
Amsterdam Nieuw-West

!

Betrokken partners
Gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool
Groningen, UMCG

Betrokken partners
Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool
Utrecht

Amsterdam

Groningen

Nijmegen

Betrokken partners
Gemeente Maastricht, Zuyd Hogeschool, Universiteit
Maastricht

!

Thema
Wijkaanpak - ‘Toekomstbestendigheid en vitaliteit in
de wijken Mariaberg en Randwyck’
Focus in 2020 en 2021
• Projecten en actieonderzoek in interdisciplinaire
teams voor meer dan 600 studenten per jaar rond
klimaatadaptatie, circulaire economie en inclusiviteit
in de wijken Mariaberg en Randwyck
• Pilots uitbouwen tot praktische suggesties voor
de toekomstbestendigheid en vitaliteit in alle
Maastrichtse wijken
• Manier van werken langdurig inbedden in curriculum
van de UM en Zuyd Hogeschool

Betrokken partners
Gemeente Nijmegen, HAN, Radboud Universiteit,
ROC Nijmegen

!

Thema
Integrale wijkaanpak en gezonde stad
Focus in 2020 en 2021
• Onderwijsinnovatie: succesvolle projecten uitbreiden
in de stad, projecten meer interdisciplinair en multilevel
maken, inbedden in het onderwijs
• Netwerk governance: uitbreiding samenwerking
met ROC Nijmegen, ontbijtsessies met bewoners en
bedrijven, deskundigheidstrainingen, impactmetingen,
studentenprojecten in de wijk Nijmegen Nieuw-West
• Uitbreiding van fysieke locatie: het City Deal
Kennis Maken HQ

Thema
Wijkaanpak in drie stadsgebieden
- Westervoort Liemers, Arnhem
Presikhaaf, Arnhem Spijkerkwartier
Focus in 2020 en 2021
•U
 itbreiden van kernprojecten in
de drie stadsgebieden en start
samenwerking met het Nederlands
Openlucht Museum
•O
 pzetten van het Lab Aardgasvrij
•V
 erbinden van de CDKM
met sociaal artistieke
leerwerkpraktijken
• E lk kwartaal inspiratiesessies
in de drie stadsgebieden;
2x per jaar een sessie voor
curriculumcoördinatoren
• J an/sept 2020: onderzoek naar
kritische succesfactoren van
stedelijke samenwerking
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Utrecht
6

Betrokken partners
Gemeente Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit
van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam,
Hogeschool Inholland, Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten, Amsterdam Economic Board

!

!

Thema
Utrecht Challenge Alliantie

Thema
Samenwerking in Amsterdam Nieuw-West

Leeuwarden

!

Leiden

3

Zwolle
Betrokken partners
Gemeente Zwolle, Windesheim, Hogeschool VIAA, ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten, Katholieke Pabo Zwolle

!

Betrokken partners
Gemeente Den Haag, Leiden Universiteit, Hogeschool
Inholland, Haagse Hogeschool

Betrokken partners
Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool
Leiden, LUMC
Thema
Leren met de Stad

Thema
‘De stad als campus, de regio als proeftuin’
Focus in 2020 en 2021
•D
 uurzame samenwerkingsstructuur rond living labs
en experimenten
• E en gedragen living lab agenda CDKM
LeeuwardenFryslân
•O
 ntwerpen en uitvoeren van een systematiek
voor de multi-level, multi-disciplinaire
onderwijsparticipatie in de living labs
• E erste projecten draaien in nieuwe samenstelling

Den Haag

!
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Enschede
Betrokken partners
Gemeente Enschede, Saxion Hogeschool, Universiteit
Twente, ROC van Twente, AKI-ArtEZ

Delft
Betrokken partners
Gemeente Delft, TU Delft, Haagse Hogeschool,
Hogeschool Inholland

!

!

3

Thema
Stadslab Delft (Tanthof)
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Rotterdam

Deventer

17

Betrokken partners
Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit,
Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Codarts
Hogeschool voor de Kunsten

!

15

Betrokken partners
Gemeente Deventer, Hogeschool Saxion

16

!

Thema
Programma Mentoren op Zuid

18

17

’s-Hertogenbosch
Breda

!

Ede en Wageningen
Betrokken partners
Gemeente Wageningen, gemeente Ede, Christelijke
Hogeschool Ede, Wageningen University & Research,
Idealis

Thema
Positieve Gezondheid

!

Focus in 2020 en 2021
• Inzet van een aanjager
• Jaarlijkse kennisdelingdag in de stad zelf
• Sterk netwerk rond Positieve Gezondheid door
elk half jaar een studentenchallenge,3x per jaar
brede themasessies en samenwerking binnen
studentenprojecten met living labs

Thema
Vitaliteit
Focus in 2020 en 2021
• In 2020: de Vuelta! Op 16-08-20 start een etappe
in Breda. Vanuit Vitaliteit komen gezamenlijke
studentenprojecten in de stad voort rond sport,
bewegen en voeding
• In 2021: de City Swim!

14

Maastricht
Tilburg

Thema
Sociaal innovatieve wijkaanpak in Tilburg
Focus in 2020 en 2021
• Innovatieve wijkaanpakken in Tilburg onderzoeken
en ontwikkelen door meer studentenprojecten in
de wijk, opzetten estafette-aanpak voor langdurige
samenwerking, ontwikkeling gezamenlijke
onderzoeksprogramma’s en kennissessie door
het jaar heen

13

Arnhem
Betrokken partners
Gemeente Arnhem, ArtEZ, Van Hall
Larenstein, Rijn IJssel, Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen

!

16

!

Thema
‘Ede Wageningen Samen Stad Maken’
Focus in 2020 en 2021
• Aanstelling van twee verbinders: bij de CHE (Ede) en
WUR (Wageningen)
• Verstevigen van samenwerking tussen alle partners in
de stad
• Jaarlijks tussen de 3 en 5 nieuwe projecten met studenten
per stad opzetten, van proeftuin tot lab tot werkplaats

18

Betrokken partners
Gemeente Tilburg, Tilburg University, Fontys
Hogeschool

12

Betrokken partners
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Avans Hogeschool,
HAS Hogeschool, Fontys Hogeschool, Koning
Willem I College, Helicon, JADS

15

Betrokken partners
Gemeente Breda, Avans Hogeschool, BUAS, De Rooi
Pannen en Curio

Thema
ICT, Duurzaamheid, Gezondheid
Focus in 2020 en 2021
• Uitbreiding van de succesvolle onderwijsconcepten
SmartSolutions Semester, StadsLAB, Loket van
Mogelijkheden en Serious Game in de wijk met meer
studenten, docenten en projecten
• Netwerk versterken tussen CDKM partners en
Deventer ondernemers en inwoners voor gerichter en
systematischer ophalen van hulpvragen

Focus in 2020 en 2021
• Succesvolle aanpak van Mentoren op Zuid ( >5.093
betrokken studenten) in twee jaar tijd ook uitbreiden
richting wo en mbo studenten
• Het programma naast stadsdeel Zuid ook
implementeren in stadsdeel Noord
• Monitoring en upgrades van het programma
verbeteren; de mentorenapp vernieuwen
• Kennisdeling: andere steden kunnen het programma
kopieren in eigen stad

!

Thema
ENSCHEDELAB
Focus in 2020 en 2021
•H
 et gezamenlijke onderwijsconcept ENSCHEDELAB
vanaf 2020 als regulier onderwijs aanbieden bij de vier
kennisinstellingen met gezamenlijke competenties,
leerdoelen en -lijnen
•D
 e vraagarticulatie, continuïteit en verbinding met de
stad verbeteren
• Breder aanbod van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten
binnen het ENSCHEDELAB in de zgn. KEUZEKAART.
•A
 anstelling van coordinator voor het ENSCHEDELAB
voor 2020 en 2021

6

Focus in 2020 en 2021
• Verduurzaming van de samenwerking tussen alle
partners in Stadslab Delft en uitbreiding van het aantal
projecten
• Opzet van een wijkaanpak voor andere Delftse wijken
op basis van de bevindingen in dit Stadslab

Thema
Informatiesamenleving
Focus in 2020 en 2021
• J aarlijks 2 design- en 4 inspiratiesessies met alliantie Smart
Zwolle en CDKM partners: actualiseren kennisagenda,
projecten draaien met studenten, docenten & onderzoekers
•P
 er jaar 4 datalabs voor samenwerking studenten HBOICT en gemeente-professionals
•P
 rojecten binnen curriculum DataScience
• L ancering online platform voor Informatiesamenleving
en showcase van resultaten op jaarlijks Smart Zwolle
evenement SMARKT

Thema
Stadslabs
Focus in 2020 en 2021
• Uitwisseling tussen alle stadslabs in Den Haag
onderling versterken
• Oplevering van dynamische mapping van
stadslabprojecten. Elk jaar leeronderzoeksprojecten,
een periodiek aangepaste kennisagenda en regelmatig
voorkomende talkshows
• Stadslabmakelaar wordt kennismakelaar en gaat
namens alle partijen werken
• Naast stuurgroep en klankbordgroep de opzet
van 2 werkgroepen: Vraagarticulatie & Verbinding
Onderwijs/Onderzoek (1) en Praktische Uitvoering &
Organisatie (2)

Focus in 2020 en 2021
• Ontwikkeling van de eerste Leidse Kenniswinkel
• Ontwikkeling van “De Studio”, waar complexere
vraagstukken van bewoners door studenten, docenten
en onderzoekers interdisciplinair onderzocht worden
• Per jaar 2 grote netwerkbijeenkomsten waar alle
studenten, docenten, onderzoekers en ambtenaren
binnen Leren met de Stad uitwisselen

Thema
WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten)
Focus in 2020 en 2021
•U
 itbreiden van WIJS: de RUG, mbo-scholen Alfacollege
en Noorderpoortcollege, TalentWeb en Digital Literacy
Coalition sluiten aan bij WIJS projecten
• I nterdisciplinaire studententeams van mbo, hbo en wo
niveau gaan aan de slag met wicked problems vanuit
WIJS. Studentenaantallen omhoog naar 1.000

Betrokken partners
Gemeente Leeuwarden, NHL Stenden Hogeschool,
Van Hall Larenstein, RuG Campus Fryslân, Friesland
College, Friese Poort, Nordwin College

9
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Focus in 2020 en 2021
• De Utrecht Challenge Alliantie uitbouwen,
professionaliseren en verduurzamen
• Drie unieke challenges per jaar rond maatschappelijke
vraagstukken in Utrecht
• Per challenge een uniek triple-helix consortium
bouwen als opdrachtgevers; vastleggen voor herhaling
challenge in de toekomst.
• De rol van de docent bij challenges professionaliseren:
workshops, train-de-trainer-programma’s en
handboek rondom co-creatie, creativiteit, design
thinking, 21st century skills en netwerkvorming

Focus in 2020 en 2021
• Aanstelling van twee stevige, onafhankelijke
kennismakelaars/verbinders voor het stroomlijnen,
vormgeven en uitbreiden van studentenonderzoek in
Nieuw-West
• Opzetten van een duurzame kennisinfrastructuur in
Amsterdam Nieuw-West

!

Betrokken partners
Gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool
Groningen, UMCG

Betrokken partners
Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool
Utrecht

Amsterdam

Groningen

Nijmegen

Betrokken partners
Gemeente Maastricht, Zuyd Hogeschool, Universiteit
Maastricht

!

Thema
Wijkaanpak - ‘Toekomstbestendigheid en vitaliteit in
de wijken Mariaberg en Randwyck’
Focus in 2020 en 2021
• Projecten en actieonderzoek in interdisciplinaire
teams voor meer dan 600 studenten per jaar rond
klimaatadaptatie, circulaire economie en inclusiviteit
in de wijken Mariaberg en Randwyck
• Pilots uitbouwen tot praktische suggesties voor
de toekomstbestendigheid en vitaliteit in alle
Maastrichtse wijken
• Manier van werken langdurig inbedden in curriculum
van de UM en Zuyd Hogeschool

Betrokken partners
Gemeente Nijmegen, HAN, Radboud Universiteit,
ROC Nijmegen

!

Thema
Integrale wijkaanpak en gezonde stad
Focus in 2020 en 2021
• Onderwijsinnovatie: succesvolle projecten uitbreiden
in de stad, projecten meer interdisciplinair en multilevel
maken, inbedden in het onderwijs
• Netwerk governance: uitbreiding samenwerking
met ROC Nijmegen, ontbijtsessies met bewoners en
bedrijven, deskundigheidstrainingen, impactmetingen,
studentenprojecten in de wijk Nijmegen Nieuw-West
• Uitbreiding van fysieke locatie: het City Deal
Kennis Maken HQ

Thema
Wijkaanpak in drie stadsgebieden
- Westervoort Liemers, Arnhem
Presikhaaf, Arnhem Spijkerkwartier
Focus in 2020 en 2021
•U
 itbreiden van kernprojecten in
de drie stadsgebieden en start
samenwerking met het Nederlands
Openlucht Museum
•O
 pzetten van het Lab Aardgasvrij
•V
 erbinden van de CDKM
met sociaal artistieke
leerwerkpraktijken
• E lk kwartaal inspiratiesessies
in de drie stadsgebieden;
2x per jaar een sessie voor
curriculumcoördinatoren
• J an/sept 2020: onderzoek naar
kritische succesfactoren van
stedelijke samenwerking

Kennis Maken
23 mei 2019

What’s
next?
Programma
Landelijke Kennisdelingdag
Tijd

workshop/sessie

Spreker

Locatie
Plenaire Ruimte
Energy Barn

10:00 uur
Plenair met:

• Welkomstwoord
De City
Deal Kennis
Maken staat niet
stil.
10:30 uur • Voorbeelden van innovatieve
Burgemeester Peter den Oudsten en lid CvB
Een 11:00
greep
programma
voor 2020:
uur uit het
Groningse
projecten
Hanzehogeschool Groningen Paul van der Wijk

Plenaire Ruimte
Energy Barn

• Update stavaza CDKM en
programma 23 mei

11:00 uur 11.15 uur

Wisselpauze

JANUARI 2020
11:15van
uur -de Onderzoeksregeling City Deal
Lancering
Comenius Netwerk
12:30 uur
Kennis Maken, waarbinnen aan de City Deal
Kennis Maken deelnemende universiteiten en
hogescholen geld kunnen aanvragen voor het
doen van onderzoek naar rijke leeromgevingen.
4 sessies om
uit te kiezen

op lerend
uitnodiging
directe 2
Gedegen opzetOpnieuw
van een blijvend
netwerk metvoor alleSessieruimte
contactpersonen
van de City Deal.
complexe partners
in jouw stad
EnTranCe
Met expert complexe samenwerking Erica
gebouw, zaal
Aalsma (De Leermeesters)
E1.22
JULI 2020

DINSDAG 21 T/M DONDERDAG
Akkoord van Groningen
23 JANUARI 2020
De City Deal Kennis Maken op studiereis naar
Helsinki en Tampere:
meer danbinnen
40 delegatieleden
Kennisdeling
de City Deal
Kennis
Maken
gaan op bezoek in het koude Finland om te leren
van de innovatieve manieren waarop het hoger
12:30 uur Lunchpauze
onderwijs
wordt verbonden
aan de stad.
13:15 uur

05 JUNI 2020
Sessieruimte 1
In gesprek overVRIJDAG
trends in onderwijsinnovatie
met twee
Comeniusbeurs
winnaars
EnTranCe
De vijfde landelijke kennisdelingdag
van de
Loes Damhof (Hanzehogeschool Groningen) en
gebouw,
City Deal Kennis Maken, dit keer in
Utrecht!
Ilja Boor (Universiteit van Amsterdam)
zaal E1.21

De ins & outs van 11 jaar samenwerking tussen stad,
Sessieruimte 3
Bestuurlijk
van
kennisinstellingen
en provinciediner pensant met Minister
EnTranCe
Marieke Zwaving
& Geert Kamminga
(gemeente
gebouw,
Engelshoven
over de
voortgang van
de City Deal
Groningen)
zaal 0.20

Kennis Maken.

In gesprek over strategische communicatie en het
nieuwe online platform
Evan Schaafsma
(redacteur
van BZK)2020
VRIJDAG
06Ministerie
NOVEMBER
en Rowinda Appelman (CDKM)

Sessieruimte 4
EnTranCe
gebouw,
zaal 0.21

Vervolg op sessie 20 februari
Renske Heemskerk en Siu-Siu Oen (Ministerie
van OCW)

Sessieruimte 1
EnTranCe
gebouw,
zaal E1.21

De zesde landelijke kennisdelingdag van de
Plenaire Ruimte
City Deal Kennis Maken. Deze editie
in Breda zal
Optioneel: demonstratie van de solar race auto geparkeerd voor de Energy Barn
Energy Barn
opnieuw openbaar zijn voor alle geïnteresseerden.

13:15 uur 13:30 uur

Wisselpauze

13:30 uur 14:45 uur

De nieuwe Strategische Agenda
Hoger Onderwijs

Graag tot ziens op een van onze evenementen en hartelijk dank
Sessieruimte 2
Governancestructuren binnen
3 sessies om voor
uw
bijdrage
aan
de
City
Deal
Kennis
Maken.
Een
intervisiebijeenkomst
EnTranCe
de City Deal en bestuurdersuit te kiezen
Rowinda Appelman
gebouw, zaal
waarborging
Laten wij er
in 2020 en 2021 opnieuw een groot succes vanE1.22maken!
Lokale voorbeelden uit Groningen
in rondetafelgesprekken

Health, Campus Groningen en Make it in the North
Henk Mulder en Michiel Kastelijn

Sessieruimte 3
Sessieruimte 4
EnTranCe
gebouw, zaal
0.20 en 0.21

14:45 uur 15:00 uur

Wisselpauze

15:00 uur 15:45 uur

Excursie 1: Rondleiding op de innovatieve EnTranCe campus, met toonaangevende
Energy Academy, het nieuwe aardbevingslab, StartupCity en meer

2 excursies

Excursie 2: Fietstocht richting WIJS, de CDKM focus in Groningen: bezoek brengen
aan de locatie, uitleg over het concept en de projecten van de studenten

Dierenriemstraat
106-A,
Winkelcentrum
Paddepoel

15:45 uur 16:30 uur

Afsluitende borrel

Plenaire Ruimte
Energy Barn

City Deal
Kennis Maken

