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Instellingsbrede visie op verbinding met de samenleving

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 

Organisatie & Sturing 
•  Is er een instellingsbrede visie op verbinding met de 

samenleving? 
•  Uit welke elementen bestaat deze visie? 
•  Hoe is deze instellingsbrede visie tot stand gekomen? 

Wie hee! meegedacht over deze visie? 
•  Waar is deze instellingsbrede visie te vinden? 
•  Hoe wordt draagvlak gecreëerd voor de visie en aanpak?
•  Hoe wordt het commitment van het CvB geuit? 
•  Wie bewaakt de voortgang en uitvoering van de visie? 
•  Hoe is de kwaliteitsborging opgezet? 
•  Voor hoe lang is de visie vastgelegd? 
•  Hoe is het HR beleid gekoppeld aan deze visie? 

Docenten & Onderzoekers
•  Hoe worden docenten getraind om onderwijs te 

ontwikkelen en te geven, gericht op de verbinding met 
de samenleving? 

•  Welke vaardigheden zijn hierbij essentieel? 
•  Hoe worden docenten gewaardeerd als ze dit type 

onderwijs ontwikkelen en doceren? 
•  Hoe worden onderzoekers gewaardeerd als zij dit type 

samenwerking corporeren in hun onderzoek? 
•  Hoe wordt onderzoek en onderwijs ten opzichte van 

elkaar gewaardeerd? 
•  Hoe wordt verbinding met de samenleving beloond in 

carrièreperspectief, zowel in onderwijs als onderzoek?

Cultuur & community vorming 
•  Hoe wordt ingezet op cultuurverandering? 
•  Is er een fysieke plek beschikbaar voor het bespreken van 

deze veranderingen? 
•  Worden docenten en studenten gefaciliteerd in 

gezamenlijke leergemeenschappen? 
•  Hoe worden docenten en studenten geïnformeerd over 

de mogelijkheden rond leergemeenschappen en deze 
vormen van samenwerking? 

Meerwaarde & Vaardigheden 
(incl. verwevenheid onderwijs en onderzoek)
•  Hoe wordt meerwaarde inzichtelijk gemaakt? 
•  Hoe worden vaardigheden gestimuleerd en getoetst? 
•  Hoe is de relatie onderwijs - onderzoek vormgegeven? 
•  Hoe wordt de meerwaarde inzichtelijk gemaakt voor 

studenten? Waar blijkt dat uit? 
•  Hoe worden studenten gestimuleerd aan dit onderwijs 

deel te nemen? 
•  Hoe krijgen studenten hiervoor erkenning? (Bijv. via 

studiepunten) 

Interne Verbinding 
•  Hoe wordt samengewerkt tussen de verschillende 

disciplines? 
•  Hoe wordt van elkaar geleerd? 
•  Hoe is de samenhang tussen de verschillende leerjaren? 
•  Hoe wordt samengewerkt tussen (faculteits-/

opleidings-) management, werknemers en studenten?
•  Hoe is het onderzoek en onderwijs rond verbinding met 

de samenleving met elkaar verbonden? 

Externe Verbinding 
•  Hoe worden externe verbindingen vormgegeven? 

Integraal of per faculteit? 
•  Hoe wordt samengewerkt met andere 

onderwijssectoren? 
•  Hoe wordt samengewerkt met de gemeente, 

organisaties en het bedrijfsleven? 
•  Hoe wordt over de instellingsbrede visie en aanpak 

rond verbinding met de samenleving extern 
gecommuniceerd? 

•  Wat is de uitwisseling op het gebied van de aanpak met 
andere soortgelijke kennisinstellingen?

•  Hoe wordt samengewerkt met anderen vanuit 
doorlopende leerlijnen / het concept Leven Lang Leren?

Mogelijke controlevragen:

City Deal
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