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Workshops

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

Innovatiecampussen en labs - De toekomst: Schuif 
aan bij internationaal expert op dit gebied John Robinson 
(University of Toronto), Raymond Sparreboom en Marc 
Holvoet (Urban Living Lab Breda), Bernell Herder en 
Anna de Zeeuw (Stad as Lab) en Nurhan Abujidi (CDKM 
Limburg) voor open en diepgaande gesprekken over alles 
wat met labs te maken heeft, met daarbij ook aandacht 
voor de economische doorwerking. 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 - Breda: Ga in gesprek 
met strategen van de gemeente Breda om meer 
te horen over hun kant van het verhaal. Wat is hun 
aanpak rond samenwerkingsovereenkomsten met 
het hoger onderwijs in hun stad, hoe activeert de stad 
haar ambassadeursnetwerk rond Verbinding met de 
samenleving, hoe werkt zij toe naar een goede inbedding 
van de CDKM na de gemeenteraadsverkiezingen, 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? en Jeugd in verbinding, en het 
project OnePlanet. 

Edubadges in relatie tot de CDKM: Edubadges komen 
steeds meer op als dé optie om studenten mee te belonen 
voor hun opdrachten in en met de samenleving. Hoe zijn 
deze badges echter in te zeten voor de CDKM de komende 
jaren? Praat door met Edubadges projectleider Frank 
Pinxt (SURF) en Lidy van Oers (Koning Willem 1 College) 
over een concrete inzet van Edubadges binnen de CDKM 
projecten, met een discussie over inhoud, vorm en concrete 
vervolgstappen voor implementatie van de aanpak.

Impact meten = weten! Praat 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 stakeholdermanagement, participatie 
en doorontwikkeling van onderwijs en onderzoek! Schuif 
aan bij sprekers Ward Peeters (onderzoekscoördinator 
IMPACTLAB), Marleen Janssen Groesbeek (Avans lector, 
onderzoek rondom impactmeting), Leon Kuijpers 
(projectleider CDKM Breda Implementatieplan) en Paul 
van de Coevering (BUas lector, maakt impactanalyses icm 
datagedreven werken).

Lokale voorbeelden - rondetafelgesprekken met 
Breda 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 o.a. in gesprek over het Urban Living Lab 
Breda Junior, het NK Atletiek en de Vuelta als vliegwiel 
voor lokale projecten, de Dutch Happiness Week, en 
de samenwerking van de opleidingen Urban Green 
Development (Curio) en ESSET (Avans) binnen het 
stadsbrede thema Energietransitie.

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 Marina Brinkman (teamlead 
onderwijsinnovatie en docentprofessionalisering) en Suzie 
Timmermans (HRM, professionalisering van medewerkers) 
over hun vernieuwende projecten via EDEX en de ED-
Factory, en schuif aan bij Jessica Steenstraet en Tommy 
Kersten voor een kijkje binnen de innovatieve aanpak van 
de Open Defence Academy.

P

P

Fellenoordstraat 93

P

1 2 3

1

Groot Arsenaal:
Joost/Kuijperszaal, Lobby, 

Remmerszaal, Restaurants (1e etage)

Klein Arsenaal:
Zaal 01-02

Theaterzaal (1e etage)

Brasserie 
Reduit
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Plattegrond Campus De Rooi Pannen



Excursies

Ronde 2, 13:30-14:45 uur: 3 sessies om uit te kiezen

CDKM Leermiddag deel 1 - Institutionaliseren kun 
je leren: Het CDKM netwerk zit in een cruciale fase: 
opschaling voorbij het éénmalige en/of lokale experiment. 
Dat vraagt expliciet aandacht voor de institutionele 
kant van samenwerken tussen kennisinstellingen en de 
samenleving. Hoe pak je zoiets aan? En wat komt daar 
allemaal concreet bij kijken?

Deze en andere vragen zullen we behandelen in 
deze CDKM Leermiddag, met als centraal thema: 
institutionaliseren. Internationale gastspreker en 
ervaringsexpert professor John Robinson (University of 
Toronto) vertelt hoe hij op verschillende universiteiten 
in Canada een institutioneel veranderingsproces in gang 
heeft gezet. Hij laat ons kennismaken met verschillende 
manieren waarop je kunt nadenken over institutionele 
verandering en deelt zijn praktische ervaringen met het 
duurzaam vernieuwen van de instituties waar hij zelf bij 
betrokken is. Met een panel van dr. Peter Pelzer (Urban 
Futures Studio, winnaar 2e prijs Hoger Onderwijspremie) 
en Siu-Siu Oen (senior beleidsmedewerker Ministerie van 
OCW) reflecteren we op hoe deze inzichten relevant zijn 
voor de Nederlandse context.

9e City Deal Kennis Maken Breda Onderwijs Café: Op 
vrijdag 3 juni organiseren we voor jou het 9e City Deal 
Kennis Maken Breda Onderwijs Café. Een moment waarop 

we onze samenwerkingen en projecten met elkaar delen, 
kennismaken én kennis maken. Praat in dit Onderwijs Café 
in een ontspannen sfeer mee over projecten in Breda, en 
ontmoet het gehele team aan partners! Zo hoor je meer 
over de Logistics Community Brabant (Leo Kemps), de 
Curio-Avans Farmbot (Bart Postma), het Thema Inclusieve 
Samenleving & Breda, en de Challenge Gezond 100 (Niels 
de Beer). Aan het einde zal ook ruim de tijd zijn voor 
verdere uitwisseling en vragen.

Landelijke innovaties aan het woord: Ga in gesprek 
met meerdere innovators die geweldige dingen doen 
waar het CDKM netwerk landelijk inspiratie uit kan 
opdoen! Spreek o.a. met Marike Lammers over een 
Honors aanpak voor iedere student, ga in gesprek 
over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
Open Education met Robert Schuwer, praat door 
over Maatschappelijke Diensttijd en de landelijke 
doorontwikkeling van dit concept met Schoutje Schouten 
en Jeske Eekelaar, en spreek Gijs Top over de succesvolle 
studentambassadeuraanpak van Arnhem Studiestad in 
alle lokale kennisinstellingen.

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

Sessie CDKM Leermiddag deel 2 - Intervisie 
institutionaliseren: Institutionaliseren vraagt zowel intern 
als extern om veranderingen in bestaande instituties. 
Tijdens deze sessie onder begeleiding van Joshua 
Cohen en Suzanne Potjer gaan vertegenwoordigers van 
verschillende onderwijs- en onderzoekinstellingen via het 
fishbowl-format met elkaar in gesprek over de specifieke 
uitdagingen waar ze op het gebied van institutionalisering 
tegenaan lopen. Geïnteresseerden die ervoor kiezen 
om niet op excursie te gaan, zijn van harte uitgenodigd 
om actief mee te luisteren, te helpen de bestaande 
vragen te verhelderen en vervolgens mee te denken over 
mogelijkheden om veranderingen in gang te zetten. 

Wandelexcursie 1 De Rooi Pannen: Wandel mee over de 
prachtige campus van De Rooi Pannen, gevestigd op het 
bijzondere terrein van de voormalige Seeligkazerne. Krijg 
tijdens deze campustour door studenten alles te horen 
over de campus zelf, het studeren daar en de toekomstige 
innovaties binnen De Rooi Pannen.  

Wandelexcursie 2 Campus & Stad: Nieuwsgierig naar 
zowel de campus als de stad? Wandel dan mee met 
studenten over de campus voor een korte blik op het terrein, 
en loop mee door het centrum van de stad voor inzichten in 
de geschiedenis, cultuur en innovaties van Breda!   

Onderwijsexcursie 1 Urban Living Lab Breda. Sluit aan 
voor een energiek bezoek aan het mooie Urban Living Lab 
Breda, de centrale aanpak van CDKM Breda. 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.  

Onderwijsexcursie 2 Innovative Studio bij BUas 
Innovation Square: Innovation Square laat je kennismaken 
met de innovatieve kracht van BUas. Je vindt er leerbedrijven,  
start-ups, seats to meet en brainstorm faciliteiten en 
flexplekken. Het is dé plek waar innovatie, ondernemer-
schap en verbinding met de industrie binnen de acht 
domeinen van BUas gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.
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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 

Tijd Workshop/sessie Locatie

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

10:30-11:00 Plenair programma:
• Feestelijke openingsact vanuit Breda Game City
•  Warm welkom door Arjen van Drunen (wethouder 

gemeente Breda) en Tanja Peters (lid CvB De Rooi Pannen)
•  Introductie CDKM dag door landelijk 

programmamanager Rowinda Appelman
• Kijkje in de keuken van CDKM projecten in Breda

Theaterzaal

11:00-11:15 Wisselpauze

11:15-12:30

6 sessies om 
uit te kiezen

Innovatiecampussen en labs - de toekomst Theaterzaal

Gemeentelijke strategie - Breda TRA

Edubadges in relatie tot de CDKM Vergaderzaal 01 (KA)

Impact meten = weten! Joost/Kuijperszaal

Lokale voorbeelden - Rondetafelgesprekken met  
Breda onderwijs- en onderzoeksvernieuwers

Brasserie Reduit

Docentprofessionalisering en de CDKM Remmerszaal

12:30-13:30 Lunchpauze

13:30-14:45

3 sessies om 
uit te kiezen

CDKM Leermiddag deel 1 -  
Institutionaliseren kun je leren

Theaterzaal

9e City Deal Kennis Maken Breda Onderwijs Café Remmerszaal

Landelijke innovaties aan het woord  Joost/Kuijperszaal

14:45-15:00 Wisselpauze

15:00- 16:15

4 excursies  
& 1 sessie om 
uit te kiezen

Sessie CDKM Leermiddag deel 2 -  
Intervisie institutionaliseren

Theaterzaal

Wandelexcursie 1 De Rooi Pannen Verzamelen in de centrale hal  
bij de registratie

Wandelexcursie 1 Campus & Stad Verzamelen in de centrale hal  
bij de registratie

Onderwijsexcursie 1 Urban Living Lab Breda Verzamelen in de centrale hal  
bij de registratie

Onderwijsexcursie 2 Innovative Studio bij BUas  
Innovation Square

Verzamelen in de centrale hal  
bij de registratie

16:15-17:00 Afsluitende borrel


