
‘Stad en onderwijs moeten gebruikmaken van elkaar’ 
Agenda Stadtafel Kennis Maken, 2 februari 2017 
 
De stad als rijke leeromgeving, waar studenten, docenten en onderzoekers van 
hogescholen en universiteiten hun talenten en kennis inzetten voor 
maatschappelijke vraagstukken en innovatie. Dat is het doel van de City Deal 
“Kennis Maken”, die afgelopen 2 februari werd ondertekend in Den Haag door de 
bestuurders van het Netwerk Kennissteden, de bestuurders van de betrokken 
universiteiten en hogescholen en de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
 
Na de ondertekening van de City Deal kwamen betrokken wethouders en bestuurders 
van hogescholen en universiteiten bij elkaar om de kersverse deal verder te bespreken 
tijdens een Agenda Stadtafel. Want wat betekent het nu praktisch? “Het is een mooie 
intentie om vanuit de steden maatschappelijke vraagstukken aan te pakken met 
studenten, docenten en onderzoekers, maar hoe gaat het zich vertalen?”, vroeg 
moderator Ruben Maes de zaal. “Wat is er straks bereikt in 2021 wanneer de einddatum 
is van deze City Deal?” 
 
Wisselwerking 
Meer wisselwerking tussen stad en onderwijs, is het antwoord van de zaal. Wethouder 
Renske Helmer-Englebert: “Stad en onderwijs moeten meer gebruikmaken van elkaar. 
Niet alleen in hoger onderwijs maar over de hele lijn. Van kinderopvang tot 
wetenschappelijk onderwijs. Hoe haal je de talenten uit de jongeren? Dat is een 
essentieel voor de stad.” 
 
“We moeten kijken waar de wisselwerking plaatsvindt tussen onderwijs en 
samenleving”, aldus Feite Hofman van het ministerie van OCW. “De student, de burger 
van de toekomst, moeten we daar laten kennismaken met de problemen van de 
samenleving. Zo spijker je tegelijkertijd je vakkennis bij. En je kunt wat terug leveren 
aan de samenleving.” Hij kondigde aan dat OCW nauw betrokken blijft bij wat er 
allemaal binnen de City Deal gebeurt. 
 
Versnellen van de rijke leeromgeving 
Waarom is de City Deal juist nu afgesloten? Volgens Henri Lenferink, burgemeester 
Leiden en voorzitter Netwerk Kennissteden is het juist nu belangrijk de twee 
leefwerelden met elkaar te verbinden.” Universiteiten en Hogescholen zijn fijn om te 
hebben in je stad. Ze leveren status, reuring en zijn goed voor de horeca. Maar we zien 
steeds meer de grotere betekenis van de kennisinstellingen in de stad. Het is een 
belangrijk vehikel voor de lokale economie. Tegelijkertijd is er veel inhoudelijke kennis 
in die universiteiten die je kunt gebruiken voor je stad. Er gebeurt al veel om studenten 
in de stad een rijke leeromgeving te geven, maar het kan meer en beter. Deze City Deal is 
het vliegwiel om dat te versnellen.” 
 
Het moet echt een toevoeging zijn, voegde Aletta Hekker, wethouder gemeente Delft, toe. 
“De studenten van de TU Delft zijn vooral techneuten. Juist het inzetten van hun kennis 
en attitude kan heel waardevol zijn. Dat geeft energie.” 
 
Goedkope consultants? 



Zijn studenten dan als goedkope consultants in te zetten voor gemeenten? Nee, stelt Jet 
de Ranitz vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen.  “Maar het is wel heel fijn om 
bij projecten met studenten te werken. Zodat ze met echte vraagstukken bezig zijn, en ze 
niet alleen maar uit een theorieboek werken. Als je als student doorhebt dat het gaat 
over echte problemen, over echte mensen, ondernemers, maatschappelijke partners of 
de zorg, dat geeft dat je een enorme motivatie. Daarnaast leren ze meer dan alleen 
kennis, namelijk hoe je omgaat met mensen.” 
 
Academie van de Stad  
Wilfred Fischer van de Academie voor de Stad gaf de aanwezigen inspiratie vanuit de 
praktijk. Zijn academie voorziet in het verbinden van vraag en aanbod tussen 
hogescholen en gemeenten, met andere woorden de nodige ontzorging. Dat doet hij 
onder meer door het huisvesten van studenten in allerlei wijken met bijzondere 
doelgroepen. In ruil voor het goedkoop wonen hebben ze een verplichting om acht tot 
tien uur per wijk zich in te zetten voor die wijk, zoals op het gebied van 
armoedebestrijding of jeugdwerkloosheid.  Ze helpen bijvoorbeeld bewoners met het 
uitzoeken van welke voorzieningen ze gebruik kunnen maken of helpen één-op-één 
jongeren met het zoeken naar werk. Een aandachtspunt nu zijn de statushouders.  
 
Eigenlijk komt het werk van de Academie van de Stad overeen met de City Deal, erkent 
Fischer. “Als deze goed loopt hebben wij geen werk meer. Mijn droom is om zoveel 
mogelijk studenten te laten bijdragen aan de samenleving. Dat is zowel belangrijk voor 
het oplossend vermogen van de stad als goede werk- en levenservaring voor de 
studenten Als we straks in 2021 niet meer hoeven te bestaan zou ik daar blij op zijn, dan 
gaan we een andere ideële uitdaging zoeken,.”  
 
Fischer riep de City Deal ondertekenaars op voor de verdere uitwerking van de City Deal  
niet te denken vanuit de houding ‘dat we al veel doen’ op het gebied van samenwerking 
tussen stad en kennisinstelling. Welke stap kunnen we extra zetten, hoe kunnen we onze 
activiteiten verbreden en opschalen, was zijn oproep aan de deelnemers.  
 
Wat als eerste doen? 
Het gesprek ging verder over concrete vervolgacties. Mw Helmer gaat, geïnspireerd door 
het gesprek, als eerste stap de rector magnificus van de RU Nijmegen bellen om de 
samenwerking vorm te geven. Over het algemeen heerste het gevoel dat steden en 
kennisinstellingen elkaars taal moeten leren spreken en zich meer verdiepen in elkaars 
drijfveren. Er is gesproken over de vraag wat nu echt de problemen van de steden zijn 
en of kennisinstellingen zich daar bewust van zijn en vice versa. Weten de 
kennisinstellingen waar de steden zich druk om maken?  Pas als je begrijpt waar de 
ander mee bezig is kan je aansluiting zoeken. Vervolgens is het belangrijk dat steden en 
kennisinstellingen samen strategische thema’s benoemen, om  zo uit te stijgen boven 
een groot aantal kleine projecten.   
 
Carrousel en studiereis 
Na een sterk inhoudelijk gesprek kwam het proces aan de orde. Er is afgesproken dat de 
wethouders het initiatief nemen een strategische agenda op te stellen. Steden gaan 
elkaar in die rol afwisselen in een carrousel. Marcelle Hendrickx, wethouder Tilburg, 
kondigde aan dat haar stad het touwtje overneemt na Nijmegen als gaststad van de 
carrousel. Vanuit OCW wordt gedacht aan gezamenlijke studiereis, een beproefde 



methode om het netwerk te bestendigen, bijvoorbeeld naar Finland werd geopperd uit 
de zaal. 
 
Henri Lenferink besloot de avond: ‘Met deze City Deal kunnen we van de steden een 
soort laboratoria van de toekomst van onze samenleving opbouwen. Laten we die kans 
verzilveren.”  
 
 

 
 



 
 


