
Sessie 1 Sessie 2

09:00 - 10:15 
Plenair 

Plenaire sessie “Landelijk doorpakken: een jaar CDKM 
in beeld, inclusief inzichten uit de 18 CDKM Corona 
Challenges en informatiebijeenkomst nieuwe regeling 
CDKM”

ALLEEN OP UITNODIGING (10:00-11:00)
Bestuurderssessie “Akkoord van Groningen” - 
samenwerking tussen onderwijs en overheden 
in Groningen

Sprekers Rowinda Appelman, landelijk programmamanager City 
Deal Kennis Maken 

Burgemeester van Groningen Koen Schuiling en hoofd 
Akkoord van Groningen Geert Kamminga 

Facilitator Marcel de Heer, beleidsadviseur onderwijs en 
economie bij gemeente Breda

Inhoud sessie Ga met programmamanager Rowinda Appelman en 
vertegenwoordigers uit de 20 City Deal Kennis Maken 
steden in gesprek over een bijzonder CDKM jaar in Corona 
tijd, en hoor meer over alle recente ontwikkelingen, 
opbrengsten vanuit de 18 Corona Challenges in de steden, 
en schuif aan tijdens de informatiesessie over de nieuwe 
financiële regeling. 

Deze bestuurderssessie gaat over de samenwerking 
tussen onderwijs en overheden in Groningen. De 
burgemeester van Groningen Koen Schuiling én hoofd 
Akkoord van Groningen Geert Kamminga geven 
een inkijkje in de bestuurlijk processen van 15 jaar 
samenwerken; hoe is het tot stand gekomen en wat is 
er voor nodig, wat zijn de doelstellingen, waar zijn ze 
trots op, wat kan nog beter, wat zijn concrete resultaten 
en hoe zien de komende jaren eruit? 

Deze sessie is mede ontstaan vanuit het online CDKM 
bestuurlijk overleg met minister Van Engelshoven 
eind vorig jaar. Tijdens dit overleg kwam onder andere 
naar voren dat veel bestuurders vinden dat er binnen 
de CDKM veel en goed wordt samengewerkt, binnen 
en tussen steden, maar weinig of niet op bestuurlijk 
niveau. De bestuurderssessie met Groningen is een 
mooie invulling om tegemoet te komen aan deze wens 
van de bestuurders. Een mooie gelegenheid dus om 
ook op bestuurlijk niveau kennis te delen!

10:15 - 10:30 PAUZE 

10:30 - 11:30 
Werksessies 
ronde 1

Het opzetten van Nano-Challenges:  
alle tips & tricks 

De gemeente aan zet: strategie en aanpak vanuit de 
City Deal Kennis Maken 

Sprekers Wiro Kuipers, coördinator EnschedeLAB Vertegenwoordigers van aan de CDKM deelnemende 
gemeenten 

Facilitator Rowinda Appelman, landelijk programmamanager 
City Deal Kennis Maken 

Inhoud sessie Het EnschedeLAB werkt met échte vraagstukken. Inwoners 
en samenwerkingsverbanden in Enschede kunnen 
vragen formuleren voor gemixte teams van studenten 
vanuit de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC 
van Twente en AKI/ArteZ. De studenten pakken deze 
vragen aan in zogenaamde ‘nano-challenges’. Hoe zo’n 
nano-challenge effectief verloopt, van te voren wordt 
uitgedacht, bestaat uit vier verschillende fases, en hoe hier 
telkens weer nieuwe studenten en partijen innovatief aan 
verbonden worden met online en offline tools, leer je in 
deze werksessie van Wiro Kuipers, coördinator van het 
EnschedeLAB. Wees welkom! 

De rol van de gemeente binnen samenwerkingen  
als de CDKM blijft in constante ontwikkeling en  
soms moeilijk definieerbaar. Hoe dient bijvoorbeeld  
een gemeente intern de CDKM te borgen?  
Hoe kunnen de hulpvragen aan de kant van de 
gemeente beter gestructureerd worden? Wat is de 
precieze rol van de gemeente als trekker van de CDKM 
in eigen stad? Hoe ondersteunt de gemeente de 
kennisinstellingen bij profilering? Hoe communiceert 
de gemeente over de CDKM ontwikkelingen? En 
hoe is het CDKM radarmodel zoals ontwikkeld voor 
de kennisinstellingen toepasbaar op de kant van de 
gemeente?  
Al deze vragen en meer komen voorbij in deze sessie 
“De gemeente aan zet”. 

11:30 - 11:45 PAUZE

Programma CDKM-dag
18 juni 2021 - online

Programma CDKM-dag
18 juni 2021 - online

Sessie 1 Sessie 2

11:45 - 12:45 
Werksessies 
ronde 2

Een kijkje in de keuken van Leiden: City Deal Kennis 
Maken in de praktijk 

De rol van docenten en onderzoekers: uitwisseling 
landelijk 

Sprekers Esther Haverkort, programma adviseur Leren met de Stad 
| Op Locatie, Marieke van Haaren (projectmanagerLeren 
met de Stad) en Han Nijssen (strateeg gemeente Leiden)

Geertje Tijsma (VU), Pim van Gestel (HHS), Daniel van 
Vliet (EUR) en Veronica Junjan (UTwente) 

Facilitator Monique Lamine, directieteam, Regieorgaan SIA Erik Mooij, kwartiermaker Utrecht Challenge Alliantie, 
Hogeschool Utrecht

Inhoud sessie In Leiden wordt vanuit de CDKM hard gewerkt aan 
Leren met de Stad I Op Locatie, deě plek in de wijk waar 
studenten, wijkbewoners en professionals samenkomen 
om van en met elkaar te werken en leren. Het gaat om een 
samenwerkingsproject van initiatiefnemers Hogeschool 
Leiden, Universiteit Leiden en de gemeente.

In deze werksessie vertellen programma adviseur Esther 
Haverkort en projectmanager Marieke van Haaren over de 
weg naar een succesvol Leren met de Stad I Op Locatie, en 
wordt ingegaan op de samenwerking tussen stadsbestuur, 
universiteit en hogeschool, de projecten met de studenten in 
de wijk, het meenemen van de buurtorganisaties en bewoners 
in alle projecten, het betrekken van zoveel verschillende 
opleidingen en faculteiten bij de City Deal, en het werken naar 
een definitieve inbedding van deze aanpak voor de komende 
jaren. Han Nijssen, programmamanager Leiden Kennisstad, 
licht de rol en aanpak van de gemeente Leiden toe. Marieke, 
Esther en Han beantwoorden graag al jullie vragen over 
praktische tips, geleerde lessen, gemaakte fouten, doelen voor 
de tweede helft van 2021: alles kan aanbod komen!

In het CDKM radarmodel wordt ingegaan op de rol van 
docenten en onderzoekers binnen het thema Verbinding 
met de samenleving. Zo dienen beide groepen getraind 
te worden om dit type onderwijs en onderzoek te geven, 
dient er nagedacht te worden over de vaardigheden 
die hiervoor nodig zijn, en dient er uitwisseling te zijn 
tussen deze groepen onderling over best practices. Ook 
de waardering van dit type onderwijs en onderzoek is 
belangrijk, hoe het wordt beloond in carrièreperspectief 
en ten opzichte van elkaar. Praat in deze sessie onder 
begeleiding van Erik Mooij (Hogeschool Utrecht) mee 
over de rol van docenten en onderzoekers in de praktijk, 
en verneem aan de hand van meerdere gastsprekers uit 
de CDKM steden hoe dit landelijk zich nu ontwikkelt. 

12:45 - 13:00 PAUZE 

13:00 - 14:00 
Vraag maar raak 
lunchsessies 

Landelijk doorpakken: structureel samenwerken Landelijk doorpakken: brainstorm over landelijke ac-
creditatie, oorkondes en waardering rond het thema 
“Verbinding met de samenleving”

Sprekers Martin Schulz, co-decaan Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur, en Cees Hogendoorn (Avans 
Hogeschool), Marcel de Heer (gemeente Breda)

Kim Duistermaat, operational manager Leiden 
University College, en Gisella Silva, relatie- en 
accountmanagement, Hogeschool Inholland 

Facilitator Monique Lamine, directieteam, Regieorgaan SIA Rowinda Appelman, landelijk programmamanager City 
Deal Kennis Maken 

Inhoud sessie Schuif aan in deze lunchsessie voor een gemoedelijk 
“Vraag maar raak” gesprek onder leiding van Martin Schulz, 
co-decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 
Zijn specialisatie ligt rond het gevoelige snijvlak tussen 
politiek en bestuur, en het verduurzamen en opschalen van 
experimenten in het publieke domein. Schulz treedt daarom 
met het CDKM netwerk in gesprek over al hun vragen rond 
structureel bestuurlijke samenwerking en grootschalige 
opschaling. Als lokale casus wordt ook ingezoomd op Breda, 
waarbij Cees Hogendoorn de CDKM-pilot ‘Structurele 
samenwerking Avans & gemeente’ toelicht, en uitlegt hoe 
hij zoekt naar een herhaalbaar samenwerkingsformat voor 
de andere CDKM-partners in de stad. Cees wordt bijgestaan 
in zijn verhaal door Marcel de Heer (gemeente Breda).

Verbinding met de samenleving roept veel vragen op qua 
accreditatie en waardering voor studenten. Schuif in deze 
lunchsessie aan voor een gemoedelijke brainstorm over 
beide thema’s. Zo wordt er met behulp van aftrappen 
vanuit Kim Duistermaat (Leiden University College) 
en Gisella Silva (Hogeschool Inhollad) gepraat over de 
landelijke ontwikkelingen en wensen rond het belonen 
van studenten voor hun inzet voor de samenleving naast 
het geven van studiepunten, hoe deze beloning eruit dient 
te zien, en hoe dit landelijk doorontwikkeld kan worden. 

Daarnaast wordt ingegaan op mogelijke wensen rond een 
soort accreditatie voor hoezeer een programma aandacht 
besteedt aan verbinding met de samenleving, en hoe toe 
te werken is naar een soort kwaliteitsstempel voor het 
hoger onderwijs, waaruit blijkt hoe goed de universiteiten 
en hogescholen het doen op het gebied van ‘verbinding 
met de stad in onderwijs en onderzoek’. Een voorbeeld 
van een dergelijke kwaliteitsstempel is de UI Green Metric. 
Gebrainstormd wordt over de wensen en minimale 
eisen voor een dergelijke accreditatie, en wat meetbare 
variabelen zouden kunnen zijn. 

14:00 EINDE CITY DEAL DAG 

https://agendastad.nl/model-instellingsbrede-visie-op-de-verbinding-met-de-samenleving/
https://agendastad.nl/model-instellingsbrede-visie-op-de-verbinding-met-de-samenleving/

