
Programma

City Deal
Kennis Maken

Programma
12 november 2021
Honigcomplex, Waalbandijk 20-22, 6541 AJ Nijmegen

Tijd Workshop/sessie Locatie

10:00-10:30 Inloop met koffie en thee

10:30-11:00 Plenair programma:
• Feestelijke openingsact 
•  Warm welkom  door voorzitter CvB HAN Rob Verhofstad  

en wethouder Jan van Dellen
• Aftrap CDKM dag en showcase lokale projecten

Plenaire zaal: Bouillon

11:00-11:15 Wisselpauze

11:15-12:30

6 sessies om 
uit te kiezen

Resultaten 15 onderzoeken vanuit CDKM Onderzoeks- 
regeling

Plenaire zaal: Bouillon

Innovatiecampussen en labs - de toekomst Zaal: De Torenkamer

Gemeentelijke strategie - aanpak vanuit Arnhem en  
Nijmegen

Zaal: Maal 1

Edubadges - een blik op de toekomst Zaal: Maal 2

Impact meten = weten! Zaal: Smeltkroes

Lokale voorbeelden - rondetafelgesprekken met Arnhemse 
en Nijmeegse onderwijs- en onderzoeksvernieuwers

Zaal: HAN Lab Allesbinder

12:30-13:30 Lunchpauze

13:30-14:45

6 sessies om 
uit te kiezen

CDKM projecten door het land heen - een showcase! Plenaire zaal: Bouillon

Opschaling en inbedding - Sessie over het  
doorontwikkelen van systematische aanpakken rond 
Verbinding met de samenleving

Zaal: De Torenkamer

Aftrap projecten CDKM 2021 regeling - op uitnodiging Zaal: Maal 1

Challenge Based Learning - landelijk doorpakken Zaal: Maal 2

Docentprofessionalisering en de CDKM Zaal: Smeltkroes

Doe-workshop onderzoek CDKM Arnhem Zaal: HAN Lab Allesbinder

14:45-15:00 Wisselpauze

15:00- 16:15

4 excursies  
& 1 sessie 
om uit te 
kiezen

Fuck-Ups?! - CDKM failure sessie. Wissel onder leiding van  
het landelijke Agenda Stad team uit over zgn. fuck-ups:  
uitdagingen, problemen of lastige situaties, en hoe deze  
opgelost zijn of kunnen worden

Plenaire zaal: Bouillon

Excursie 1 Tour het Honigcomplex! Loop mee met een lokale 
ondernemer van het Honigcomplex en ontdek dit unieke 
gebied!

Verzamelen in de centrale hal bij  
de registratie

Excursie 2 Fietsexcursie “Nijmegen omarmt de Waal”.  
Fiets mee met Maarten van Ginkel en ontdek meer over het 
Honigcomplex, Nyma terrein en Rivierpark

Verzamelen in de centrale hal bij  
de registratie

Excursie 3 Onderwijsexcursie  Talentlab ROC Nijmegen.  
Sluit aan voor een energiek bezoek aan het mooie Talentlab  
van ROC Nijmegen

Verzamelen in de centrale hal bij  
de registratie

Excursie 4 Onderwijsexcursie Binder gebouw. Reis mee naar 
het Binder gebouw tegenover Nijmegen station, en bezoek dé 
plek voor de CDKM Nijmegen

Verzamelen in de centrale hal bij  
de registratie

16:15-17:00 Afsluitende borrel

City Deal
Kennis Maken
23 mei 2019
Programma Landelijke Kennisdelingdag

Tijd workshop/sessie Spreker Locatie

10:00 uur
Plenaire Ruimte
Energy Barn

10:30 uur -
11:00 uur 

Plenair met: 
•  Welkomstwoord
•  Voorbeelden van innovatieve 

Groningse projecten 
•  Update stavaza CDKM en  

programma 23 mei

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

Plenaire Ruimte
Energy Barn

11:00 uur -
11.15 uur

Wisselpauze

11:15 uur -
12:30 uur

4 sessies om 
uit te kiezen

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 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 pla�orm
Evan Schaafsma (redacteur Ministerie van BZK) 
en Rowinda Appelman (CDKM) 

Sessieruimte 4
EnTranCe  
gebouw, 
zaal 0.21 

12:30 uur -
13:15 uur

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

Plenaire Ruimte
Energy Barn

Plenaire Ruimte
Energy Barn

13:15 uur -
13:30 uur

Wisselpauze

13:30 uur -
14:45 uur

3 sessies om 
uit te kiezen

De nieuwe Strategische Agenda 
Hoger Onderwijs

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

Sessieruimte 1 
EnTranCe 
gebouw, 
zaal E1.21

Governancestructuren binnen  
de City Deal en bestuurders-  
waarborging

Een intervisiebijeenkomst
Rowinda Appelman 

Sessieruimte 2
EnTranCe 
gebouw, zaal 
E1.22 

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 

2 excursies

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

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 

De Meesterproef



Workshops

Excursies

Ronde 2, 13:30-14:45 uur: 6 sessies om uit te kiezen

CDKM projecten door het land heen - een showcase! 
Schuif aan in een world cafe setting voor open gesprekken 
over alle lopende CDKM projecten in de 20 deelnemende 
steden. Best & worst practices, werkvormen, dilemma’s, 
knelpunten, succesfactoren - alles komt langs!  

Opschaling en inbedding - Sessie over het 
doorontwikkelen van systematische aanpakken rond 
Verbinding met de samenleving
Praat in thematische focusgroepen door over opschaling en 
inbedding van de CDKM aanpak in het curriculum, met een 
focus op leerdoelen, toetsing en waardering. Daarnaast ook 
een focusgroep over het structureel maken van de stedelijke 
samenwerking tussen stadsbestuur en hoger onderwijs, 
waarbij de succesvolle casus Rotterdam centraal staat.  

Aftrap projecten CDKM 2021 regeling - op uitnodiging
Besloten bijeenkomst voor de 15 gehonoreerde projecten 
binnen de nieuwe regeling, voor een gezamenlijke aftrap 
van de projecten (op uitnodiging).  

Challenge Based Learning - landelijk doorpakken
Challenges worden steeds vaker onderdeel van het vaste 
curriculum in het hoger onderwijs. Hoe kunnen Challenges 
het beste ingezet worden? Hoe train je docenten en 

onderzoekers in deze aanpak? En hoe breng je op landelijke 
schaal samen wat er lokaal plaatsvindt aan Challenge 
ontwikkelingen?  Praat onder leiding van Wiro Kuipers en 
Erik Mooij door over Challenge Based Learning.  

Docentprofessionalisering en de CDKM
Praat door over docentprofessionalisering in 
verschillende teams, met aandacht voor blended learning, 
transdisciplinaire samenwerking, erkenning en waardering 
voor docenten en onderzoekers, en behoeften vanuit 
deze doelgroep. Ga o.a. in gesprek met leiders van 
het Leertraject binnen de HAN, trainer Senior Docent 
Bekwaamheid Wâtte Zijlstra en onderzoeker Hanna Eppink.  

Doe-workshop onderzoek CDKM Arnhem
In Arnhem wordt werk gemaakt van gezondheid en 
kansengelijkheid door studenten van verschillende 
opleidingsniveaus samen te laten werken: met elkaar, met 
docenten, onderzoekers, professionals en met de stad. Wat 
leren we van deze samenwerkingen en hoe dragen ze bij 
aan duurzame oplossingen voor de wijk? In deze workshop 
laten onderzoekers Saskia Weijzen en Cassandra Onck je 
ervaren wat ze hebben ontdekt door mee te kijken in twee 
wijken in Arnhem.

Excursies & 1 sessie in de middag  15:00 - 16:15 uur 

Sessie Fuck-Ups?! - CDKM failure sessie
Praat onder leiding van het landelijke Agenda Stad team in 
world cafe setting mee over fuck-ups. Wat ging grandioos 
fout in de afgelopen jaren CDKM? Waar blijf je tegenaan 
lopen? En hoe bouw je toch door? Aan de hand van 
casussen uit het landelijke CDKM netwerk praten we door 
over de aanpak in alle steden, en hoe er wordt omgegaan 
met tegenspoed en experimenteren. 

Excursie 1 Tour het Honigcomplex!
Loop mee met een lokale ondernemer van het 
Honigcomplex en hoor tijdens de wandeling over dit 
unieke industrieterrein hoe het Honigcomplex ooit is 
begonnen, wat het heeft bereikt, en hoe het gebied zich 
de komende jaren doorontwikkelt. Er wordt ook kort 
silgestaan bij het nieuwe Nymacomplex. 

Excursie 2 Fietsexcursie “Nijmegen omarmt de Waal”
Fiets mee met Maarten van Ginkel, en ontdek hoe 
Nijmegen het gebied rond de Waal inzet (Honig, 
Nyma/Engie, Rivierpark) voor stedelijke innovatie, 

doorontwikkeling van het hoger onderwijs en voor 
vernieuwende samenwerkingen met lokale partners. Als  
projectleider Omgevingsvisie fietst Maarten je langs alle 
projecten, en vertelt boeiende verhalen en anecdotes. 

Excursie 3 Onderwijsexcursie  Talentlab ROC Nijmegen  
Sluit aan voor een energiek bezoek aan het mooie 
Talentlab van ROC Nijmegen. Hoor meer over de nieuwste 
projecten, ga in gesprek met studenten en leer over de 
lokale multidisciplinaire en multi-level onderwijs- en 
onderzoeksprojecten vanuit het Lab in de stad. 

Excursie 4 Onderwijsexcursie Binder gebouw
Reis mee naar het Binder gebouw tegenover Nijmegen 
station, en bezoek dé plek voor de CDKM Nijmegen, 
een heus CDKM HeadQuarter. Hoor meer over de 
projecten vanuit deze vaste standplaas met bewoners 
en bedrijven, en bezoek het programma “Academia 
of the Future”, de beweging waar lokale studenten, 
docenten en onderzoekers samen doordenken over 
onderwijsvernieuwing.

Ronde 1, 11:15-12:30 uur: 6 sessies om uit te kiezen

Resultaten 15 onderzoeken vanuit CDKM 
Onderzoeksregeling 
Het afgelopen jaar hebben 15 onderzoekers door heel 
Nederland onderzoek gedaan voor de CKDM binnen 
het thema “Verbinding met de samenleving”. Van alles 
kwam aan bod: hoe verbind je bijvoorbeeld het onderwijs 
structureel aan maatschappelijke opgaven uit de stad? Wat 
betekent dit voor de vaardigheden die studenten opdoen? 
Hoe geef je die rijke leeromgeving vorm met alle complexe 
partners in de stad en regio? En hoe raak deze manier van 
onderwijs en onderzoek ingebed in zowel het mbo, hbo als 
wo? Schuif voor antwoorden op al deze vragen en meer aan 
bij de 15 onderzoekers in een World Cafe setting.

Innovatiecampussen en labs - de toekomst
Schuif aan bij groepsbegeleiders Gerben Helleman (CDKM 
Delft), Marielle Taks (Fontys), Frank Evers (Saxion),  Nurhan 
Abujidi (CDKM Maastricht) en Nabila Zinad (Labs en 
Werkplaatsen) voor open en diepgaande gesprekken over 
alles wat met labs te maken heeft. Hoe zet je een sterk 
lokaal of regionaal lab op? Welke trends zijn er zichtbaar 
in Nederland? Hoe trek je nu structureel met grote(re) 
groepen studenten de stad in? En hoe haal je bestuurlijk 
commitment op voor grootschaligheid, instelllingsbreed  
en op faculteitsniveau werken? Schuif aan voor dit alles  
en meer! 

Gemeentelijke strategie - aanpak vanuit Arnhem en 
Nijmegen
Ga in gesprek met strategen van de gemeenten Arnhem en 
Nijmegen om meer te horen over hun kant van het verhaal. 
Wat is hun aanpak rond samenwerkingsovereenkomsten 
met het hoger onderwijs in hun steden, hoe activeren 
beide steden hun ambassadeursnetwerk rond Verbinding 
met de samenleving, hoe werken zij toe naar de 

gemeenteraadsverkiezingen vanuit CDKM oogpunt, wat 
voor focus is er op de regio en verdere samenwerking, en 
hoe is de samenwerking met het hoger onderwijs intern 
binnen de eigen organisatie ingebed?  

Edubadges - een blik op de toekomst
Edubadges komen steeds meer op als dé optie om 
studenten mee te belonen voor hun opdrachten in en met 
de samenleving. Praat door met Edubadges projectleider 
Frank Pinxt (SURF) voor een concrete demonstratie rond 
hoe de badges werken, waarom de badges zijn opgezet, 
hoe de Nederlandse aanpak rond Edubadges zich door-
ontwikkelt, en wat de CDKM steden hier mee kunnen doen!  

Impact meten = weten! 
Praat onder begeleiding van workshopleider Saskia 
Leenders (Wageningen University & Research) door over 
best practices met betrekking tot het meten van impact van 
projecten in en met de stad, en hoe deze impact informatie 
tevens is in te zetten voor betere burgerparticipatie, 
stakeholdermanagement en doorontwikkeling van 
onderwijs en onderzoek. 

Lokale voorbeelden - rondetafelgesprekken 
met Arnhemse en Nijmeegse onderwijs- en 
onderzoeksvernieuwers
Ga aan ronde tafels in gesprek met lokale 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 over het Plukroute project, de 
aanpak in Arnhem Noord, de innovatieve universiteitsbrede 
minor Create Space van de Radboud en ArtEZ samen, de 
lokale Ieder Talent Telt aanpak, de Arnhemse Leeragenda, 
en de aanpak rond het Spijkerkwartier. 

Welkom

Beste deelnemer, 
Eindelijk mag het weer: een fysieke landelijke City Deal Kennis Maken dag vol inspirerende workshops, demonstraties en 
lezingen! Wat hebben wij hier naar uitgekeken. Vandaag bent u aanwezig op de landelijke dag in Arnhem en Nijmegen, 
bedoeld voor alle directe contactpersonen en mensen die in de City Deal geïnteresseerd zijn. Wij wensen u namens alle  
City Deal Kennis Maken partners veel inspiratie toe! 


