
Wat gaan we samen dóen in 2020 en de 
jaren hierna? Die vraag stond centraal 
op het derde Avondsymposium 
Kennisstad, maandag 9 december 2019 
in het Stadhuis van Leiden. Lees in  
deze publicatie over de resultaten  
van gesprekken aan elf thematafels.

Dit hebben we al gedaan
De afgelopen twee jaar hebben 
partners na eerdere symposia van 
Leiden Kennisstad samen al veel 
acties opgezet. 

Bekijk hier de resultaten.

Kennisstad in actie
In Kennisstad Leiden werken de universiteit, het universitair medisch centrum, de hogeschool 
en de gemeente steeds hechter samen: met elkaar en met alle andere kennisinstellingen in 
de stad. De kennissector bloeit mede hierdoor. Inwoners hebben maximaal profijt van alle 
kennis die de stad rijk is. De samenwerking concentreert zich rondom vier thema’s:
1. Campusontwikkeling
2. Versterking van onderwijs en onderzoek
3. Internationalisering
4. De stad als lab

• Kennis maken
• Kennis delen
• Actie!



De stad als onderzoeksveld

Duurzame 
energie 
Merenwijk

Verbeter de 
wereld

Voorkom 
voedsel
verspilling

Tommie Lambregts 
(culturele antropologie UL) 
onderzocht uitsluiting en 
diversiteit in de Slaaghwijk 
door met jongeren te 
voetballen. Zo bouwde hij 
een band op en kreeg hij 
inzicht in hun levens. “Na 
een tijdje moest ik wel 
vertellen dat ik onderzoek in 
de wijk deed.”

Samen met vijf mede-
studenten onderzocht Laura 
Vermeulen (sociale innovatie 
HvL) wat Merenwijkers nodig 
hebben om te investeren in 
duurzame energie: meer 
subsidie, meer meebewegen 
van de gemeen te en 
huur ders meer betrekken. 
“Mensen verschillen in visie, 
maar iedereen wil meedoen.”

Waarom doen vrijwilligers 
gratis werk? Jolin van Eijck 
(bestuurskunde UL) vroeg 
het ze. Behalve dat subsidie 
belangrijk is, blijken aan-
dacht en waardering 
won de ren te doen. “Ik had  
ze niets te bieden, alleen 
aandacht. Toch deed 
iedereen mee.”

Bij een buffet gaat niet alles 
op. Met drie collega-stu den-
ten gaf Suzan Vellekoop 
(duurzaam ondernemen 
HvL) horecaondernemers 
tips tegen verspilling. 
Efficiënt én duurzaam. “Zet 
niet alle pannen soep klaar. 
Warm enkele pas later op.”

Leidse studenten doen onderzoek in, voor en met de stad. Bijvoorbeeld Laura, Tommie, Jolin en Suzan.

“Ik merk dat we met elkaar steeds meer 
een community vormen. Er is onder de 
vlag van Leiden Kennisstad heel veel tot 
stand gekomen omdat we elkaar hebben 
opgezocht. Daar ben ik heel trots op.”

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden

Imagined Moral 
Communities
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Stadsecologie

met bewoners
Natuur in de stad is niet alleen belangrijk voor de 
biodiversiteit, maar ook voor leefklimaat, gezond
heid en aantrekke lijkheid. Naturalis, het Instituut 
Biologie Leiden en het Centrum voor Milieu weten
schappen Leiden willen de ‘Ecologie van de Stad’ 
verder ontwikkelen. Hoe brengen ze die kennis naar 
de mensen en profiteren zij hiervan?

A C T I E  U I T G E L I C H T

Simone de Boer, docent Culturele Antropologie en 
Ontwikkelings sociologie:

‘Coalitie van 
Antropo logie  
en Biologie’
“Het trekt mij aan om de 
stads eco logie samen met 
bewoners te gaan oppakken. 
Want ecologie gaat over 
mensen en hoe zij zich 
verhouden tot hun omgeving. 
Vanuit antropologisch oogpunt 
kunnen studenten daar onderzoek naar doen en 
inventariseren welke wensen en ideeën bewoners hebben. 
Die informatie kan ‘Biologie’ dan vertalen naar een uit voe-
ringsplan. Met Peter Klinkhamer, hoogleraar Evolutionaire 
plantenecologie aan Universiteit Leiden en verbonden aan 
Naturalis, ga ik bedenken hoe de opleidingen Antropologie 
en Biologie elkaar daarin kunnen aanvullen.”

Dit gaan we doen:
 Elke week plaatsen we een tuintip in de Stadskrant van de 
stadsecoloog.

 Culturele Antropologie en Biologie gaan bekijken hoe ze 
kunnen samenwerken. 

 In aansluiting daarop kunnen later hbo (Communicatie en 
Toegepaste psychologie) en mbo (tuinbouw) aanhaken.

 Op de agenda voor European City of Science zetten we 
citizen science ‘tuin als lab’ en best practices uit Europa.

 We hebben de ambitie een bijzonder hoogleraar Stads-
ecologie aan te stellen om dit nog verder te brengen.

Rijksmuseum
 Boerhaave

 innoveert
Rijksmuseum Boerhaave – Europees museum van 
het jaar – wil op de plek van het Kijkhuis een Life 
Science Studio realiseren om bezoekers te interes
seren in life sciences. Het museum wil zo de link leg gen 
tussen de vragen van nu en die van de toekomst.

De studio kan een etalage worden voor nieuwe kennis die 
wordt ontwikkeld in het Leiden Bioscience Park. Scholieren 
vanaf 12 jaar kunnen er – voordat ze hun profiel moeten 
kiezen – aan de slag met actuele thema’s. De studio zou  
als ontvangstlocatie kunnen dienen voor internationale 
groepen. Ook fysiek kan een link met het Bio Science Park 
worden gelegd: met een wandelroute die naar ‘de andere 
kant van het spoor gaat’, langs historische plekken waar 
ontdekkingen zijn gedaan.

Dit gaan we doen:
 Een Science Café opzetten om jongvolwassenen te 
interesseren voor life science.

 Studenten biomedische wetenschappen en communica-
tie betrekken bij de plannen.

 Workshops organiseren voor 12 jaar en ouder, nog vóórdat 
kinderen een profiel moeten kiezen.

 Diepgang aanbrengen door technologie met ethiek te 
verbinden.

 Locaties in Leiden waar ontdekkingen zijn gedaan 
zicht baar maken.

 Studenten commerciële economie benaderen voor kennis 
over het bereiken van een jongere doelgroep.

 Aanvraag doen in Brussel, want deze live science studio 
wordt dé verbinding tussen wetenschap en publiek. Ook 
andere Europese wetenschapsmusea gaan we hierbij 
betrekken.

“We kunnen het onderzoeksbeleid sturen 
door een aanvraag te doen bij het NWO. 
Dan halen we gelijk miljoenen binnen. Het 
ambitieniveau mag best een beetje 
hoger.”

Peter Klinkhamer, bioloog



“Laat elke Leidenaar voelen dat we 
Leiden Kennisstad zijn. Die verbre ding 
maken naar iedereen in de stad, daar 
worden we steeds beter in.”
Paul Dirkse, wethouder Onderwijs, 
Kennis, Sport en Financiën

Leren
met de Stad

Een stad is nooit ‘af’. Allerlei nieuwe vraagstukken 
vergen nieuwe oplossingen. Studenten en onder
zoekers kunnen hieraan een bijdrage leveren. Tegelijk 
leren zij de stad zo beter kennen. Hoe formuleer je de 
vragen van de stad?

M I J N  A C T I E

Yuri Matteman, Naturalis:

Mobilisatie in de Kooi
“Iemand in De Kooi gaat me 
vertellen wie de centrale 
personen zijn die mensen in deze 
wijk kunnen mobili seren voor 
onder zoeks activiteiten, zoals een 
insectentelling. Dit is maar een 
voorbeeld, dat ik geef omdat ik van Naturalis ben. Het gaat 
erom dat je eerst moet weten wat de vraag is om te weten 
wie je daarvoor moet benaderen.” 

Dit gaan we doen:
 Community services organiseren voor studenten.
 Master Vitality & Aging laten meedenken over vergrijzing.
 Inspiratie die gemeente en universiteit opdeden tijdens 
een bezoek aan de universiteit van Leuven delen.

 Een stads-PhD voor onderzoek naar veiligheidsbeleving 
opzetten.

 ‘Duurzame lijnen’ definiëren, zoals digitalisering en 
energietransitie (van het gas af).

 Bij Leidenaren onderzoeksvragen ophalen, zoals over 
eenzaamheid.

 In kaart brengen welke vakken en opleidingen kunnen 
bijdragen aan duurzaamheid.

 Mbo, hbo en universiteit sámen vragen laten uitzoeken.
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Ouders in Leidse 
wijken meekrijgen
Ouders méér en beter betrekken bij wijk en groeps
activiteiten. Op scholen, in sportclubs, in buurt huizen. 
Hoe doen we dat? Nogal wat ouders met een islami
tische achtergrond vinden dat moeilijk, blijkt uit twee 
recente onderzoeken. Hoe geven we alle ouders meer 
zelfvertrouwen om mee te doen in hun buurt?

A C T I E  U I T G E L I C H T

Hanna Swaab, hoogleraar Neuropedagogiek en 
Ontwikkelingsstoornissen:

‘Het begint met nabij heid en 
verbinding’
“Voor een goede samenwerking in de driehoek ouders, 
kinderen en hulpverleners zijn een paar essentiële 
elementen nodig. Het begint met nabijheid en verbinding, 
om te weten wat ouders nodig hebben. Dat is vooral een 
kwestie van goed luisteren en de culturen leren begrijpen. 
Pas als er verbinding is, ontstaat een voedings bodem voor 
verandering. Laten we vooral ook niet vergeten om ook het 
goede te stimuleren. Want niet alles gaat fout, er gaat ook 
veel goed.” 

Dit gaan we doen:
 LUCIS (Centre for the Study of Islam and Society) organi-
seert een vervolg op deze bijeenkomst in januari 2020.

 Gedroomde uitkomst van dat vervolg: drie projecten 
waarbij gepraat wordt met bewoners van Slaaghwijk in 
een veilige omgeving voor dat gesprek.

 We richten ons ook op wat wel goed gaat.
 Studenten pedagogiek kunnen verhalen ophalen, wellicht 
in spelvorm. 

 We gaan ervaringen tussen scholen onderling uitwisselen. 



“Als er één stad kennisstad is, dan is dat 
Leiden. We hebben echt iets te pakken. 
Daar mogen we best trots op zijn, zeg ik 
als Amsterdammer. We doen dat niet 
met prachtige folders en shiny websites, 
maar door in actie te komen. Dat is 
onze kracht: we doen het!”
Joeri van der Steenhoven, lid college van 
bestuur Hogeschool Leiden

Internationale
stad als thuisbasis
Hoe kunnen we een stabiele en duurzame groei van 
het aantal internationals in Leiden realiseren? Waar 
kunnen we elkaar versterken in onze ambities? En 
welke kwesties moeten we gezamenlijk oppakken?

M I J N  A C T I E

Annette ter Haar, Technolab 
Leiden, manager ontwikkeling:

‘Internationals 
koppelen aan 
VoorleesExpress’
“We hebben in Leiden allerlei 
instellingen die taalles verzor gen 
voor internationals. Zoals Survival 
Dutch. Hoe leuk zou het zijn om 
studenten die de taal uiteindelijk spreken te koppelen aan  
de VoorleesExpress van JES Rijnland, die gericht is op de 
taalontwikkeling van jonge, vaak interna tionale kinderen? 
Dan bieden we internationals een mooie gelegenheid om 
hun kennis door te geven en komen zij laagdrempelig in 
contact met stadsinwoners. Ik ga de mensen van Survival 
Dutch en JES Rijnland zo snel mogelijk met elkaar 
verbinden.”   

Dit gaan we doen:
 We gaan uitzoeken of internationale studenten kunnen 
worden ingezet in stembureaus. Dat levert voor hen een 
mooie ervaring en een contactmoment op.

 We gaan het (taal)aanbod voor internationals in Leiden 
bundelen in een fysieke uitgave.

 We gaan een project opzetten waarin studenten 
internationals wegwijs maken, zodat ze wederzijds leren 
(een Leidse studentenvariant van ‘Survival Dutch’).

 Zodra studenten Nederlands spreken, koppelen we hen 
aan de VoorleesExpress van JES Rijnland.

Leiden 2022
European

City of Science
Er zit veel kennis in de stad. Niet alleen bij de 
universiteit en de hogeschool, maar ook in de 
wijken, onder de Leidenaren. Citizen science. 
Wanneer bewoners en onderzoekers hun kennis 
delen, kunnen ze die beter inzetten voor de stad en 
voor vragen uit de stad.

Hoe kom je echter achter die kennis in de wijken? Hoe kom 
je bij de mensen? Idee: in alle wijken rolmodellen zoeken die 
de wijkbewoners kennen. Of kunstenaars inzetten die al in 
de wijken komen. Zij kunnen onderzoekers en bewoners 
koppelen. Leidse studenten kunnen die onderzoeken 
uitvoeren, waardoor zij de stad beter leren kennen. Voor-
waarde is enthousiasme bij onderzoekers. Die moeten 
bovendien met duidelijke doelen de wijken in.

Dit gaan we doen:
 Meer kennis over de wijken verkrijgen: wat zijn de vragen, 
welke kennis is er al?

 Kunstenaars mobiliseren om studenten te begeleiden 
wanneer ze de wijk in gaan.

 Verschillende onderwijstypen bij de wijkonderzoeken 
betrekken.

5



4

“In Museum De Lakenhal gaat het 
vanzelfsprekend veel over het verleden van 
onze stad. Wij omarmen de Global Goals 
omdat die over de toekomst gaan. Als 
stedelijk museum willen we ook vooruit 
kijken, niet alleen terug kijken.”

Meta Knol, directeur Museum De Lakenhal

Leiden
GlobalGoals

Steeds meer Leidse kennisinstellingen passen de 
17 sustainable development goals van de Verenigde 
Naties toe in hun onderwijs en onderzoek. Dat doen 
ze om onze jeugd klaar te stomen voor de toekomst. 
Kunnen universiteit, hogeschool, mbo en voortgezet 
onderwijs samenwerken om elkaar te versterken?

M I J N  A C T I E

Mijanou Blaauw, faculteit 
rechtsgeleerdheid Universiteit 
Leiden:

‘Expertise rechten 
koppelen’
“Ik wil expertise gaan koppelen 
aan bestaande activiteiten. De 
faculteit Rechtsgeleerdheid 
heeft maat schap pelijke doelen. Ik wil dat we onze 
onderzoeksmiddelen inzetten voor die doelen en dat we 
onze expertise verbreden door samenwerking. Dat is ook 
interessant voor onze eigen doelen, zoals kinderrechten.”

Dit gaan we doen:
 Een programma voor kinderen en gezinnen maken om 
hen te enthousiasmeren voor de global goals.

 Een platform bouwen met actievelingen en voorlopers.
 Een stedelijke strategie bedenken voor 2020, 2021, 2022 tot 
2030.

 Met kennisinstellingen een leergang vormen rond de 
global goals.

‘Human capital 
agenda’ voor LBSP

Om met Leiden Bioscience Park (LBSP) te blijven 
meedoen in de wetenschappelijke wereldtop is het 
essentieel te blijven investeren in voldoende 
geschikt talent en de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. Hoe kunnen we elkaar daarin 
versterken? En hoe kan een human capital agenda 
– zoals Leiden nu ontwikkelt, maar dan speciaal voor 
het LBSP – het verschil maken?

A C T I E  U I T G E L I C H T

Els de Waard, manager 
laborariumonderwijs van 
Hsl/mboRijnland:

‘Initiatieven in  
kaart brengen’
“Om een Human capital 
agenda voor LBSP te ont-
wikkelen moeten we eerst 
weten wat bedrijven precies 
nodig hebben. Daarna kunnen we het onder wijsaanbod 
daarop laten aan  sluiten. Op dit moment lopen er allerlei 
initiatieven door elkaar heen. Laten we die eens in kaart 
brengen en kijken hoe zij elkaar kunnen versterken. Ofwel: 
wie gaat er met welk bedrijf in gesprek om ingrediënten voor 
die agenda op te halen? Als we dan toch bezig zijn, is het ook 
goed om af te spreken hoe we de dialoog met bedrijven 
daarna duurzaam gaande houden. Want zo’n agenda blijft 
altijd in ontwikkeling.”

Dit gaan we doen:
 Vervolgafspraak maken om alle huidige inspanningen in 
kaart te brengen en te stroomlijnen. Zodat niet iedereen 
hetzelfde aan het doen is.

 Samen helder krijgen wat de agenda voor LBSP zou 
moeten zijn.

 Bespreken hoe we de dialoog tussen onderwijsaanbod en 
bedrijven gaande houden, want er is een mismatch. Dat 
‘gat’ dichten vraagt om een permanente dialoog.

 Zorgen dat er ook voldoende bedrijven aanhaken in het overleg.  
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vitaalStevenshof
Nu de gezondheidszorg steeds duurder wordt en 
het aantal zorgverleners blijft afnemen, wordt 
preventie van ziekte steeds belangrijker. Het project 
Stevenshof Vitaal wil de gezondheid op wijkniveau 
verhogen. Hoe kunnen we daartoe de samen wer
king tussen bewoners, zorg, welzijn en gemeente 
vormgeven?

M I J N  A C T I E

Rob van Bemmel, Hogeschool Leiden: 

‘Zorgvragen boven tafel krijgen’
“Om inwoners van Stevenshof in beweging te krijgen, is het 
van belang dat we weten welke zorg vragen zij hebben. Want 
als het aanbod daarop aansluit, doen we de goede dingen. In 
septem ber starten we met twee bachelors: Fysiotherapie en 
Wijkgericht beweegzorg. Ik ga de studenten kandi daten 
zoeken die het interessant vinden om die zorgvragen in 
Stevenshof boven tafel te krijgen.”
 
Dit gaan we doen:

 We gaan een ‘Ambassadeur voor bewegen in de wijk’ 
benoemen.

 We gaan studenten ronselen die in september starten met 
de opleidingen Fysiotherapie en Wijkgerichte beweegzorg 
om zorgvragen van inwoners boven water te krijgen. 

 We gaan scholen benaderen om (meer) als ontmoetings-
plaats te fungeren.

 We kunnen op termijn wellicht een sportschool starten.
 We gaan het concept van ‘De lopende schoolbus’ uitwerken.

Leiden als  
Azië-expertise-

centrum
Welke Leidenaar weet dat onze stad hét expertise
centrum is voor Aziëstudies? Of dat in 2017 het 
Leiden Asia Year was, met meer dan 200 activitei
ten? Dat mag meer bekendheid krijgen. Het 
staatsbezoek van de koning en koningin in maart 
aan Indonesië is zo’n moment voor bekendheid.

A C T I E  U I T G E L I C H T

Pancras Hoogendoorn,  
decaan Medische faculteit,  
lid RvB LUMC:

‘Koppel Aziatische 
‘trekvogels’ aan 
Leidenaren’
“Het thema moet breder 
getrokken worden dan de 
Universiteits biblio theek. Dan 
raakt het meer verankerd en kun je het waarmaken. 
Omgekeerd hebben veel studenten uit Azië nog niet echt 
een band met Leiden. Met het initiatief ‘Trekvogels’ – ze 
komen en trekken weer door – kun je een buddyproject 
beginnen: buitenlandse studenten worden gekoppeld aan 
Leidse huishoudens. Zo leren ze de stad kennen en raken de 
Leidenaren geïnteresseerd in Azië. Ik laat bijvoorbeeld al 
promovendi in Leiden samen koken. Student for Student 
heet dat.”
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“Docenten leren het liefst van elkaar. En 
dat gebeurt als je elkaar fysiek kunt 
ontmoeten, zoals in het Leiden Education 
Fieldlab. Als we dit komende jaren 
kunnen uitbouwen, zijn we goed bezig.”
Sanne van der Linden, projectleider Leiden 
Education Fieldlab (LEF)



Hogeschool Leiden Universiteit Leiden

LUMC Gemeente Leiden

“We hebben dit jaar meer vrouwelijke 
promovendi dan mannelijke, en meer 
cum laude voor vrouwen dan voor 
mannen. Nu nog méér vrouwelijke 
hoogleraren - dit aantal moet ook nodig 
sneller omhoog.”

Carel Stolker, rector magnificus 
universiteit Leiden

Mayflower400 op
Leidse scholen

Vierhonderd jaar geleden vertrok een groep  
strenge protestanten, Pilgrims, vanuit Leiden  
naar de ‘Nieuwe Wereld’. Hoe schenken we in het 
Leidse onderwijs aandacht aan dit deel van onze 
geschiedenis? Hoe gaan we überhaupt met lokale 
geschiedenis om? Kunnen we ook het grote verhaal 
vertellen en niet steeds van herdenkingsjaar naar 
herdenkingsjaar springen? 

O N Z E  A C T I E

Jonathan Even-Zohar (Educatie Leiden400) en Susan Suer 
(Erfgoed Leiden en Omstreken):

‘Verduurzamen 
van de herden
king’
“Komend voorjaar gaan we 
een bijeenkomst organi-
seren voor zo’n honderd 
vo- en po-docenten in 
Leiden. Doel is om hen te 
betrekken bij alle 
Mayflower-educatie activi-
teiten die wij al ontwikkeld 
hebben. Zodat we langs die weg ook het ‘grote publiek’ 
kunnen bereiken. Tegelijkertijd willen we met hen bedenken 
hoe we dergelijke herdenkingen kunnen besten digen. Zodat 
we niet elke keer opnieuw het wiel moeten uitvinden. Het 
onderwijs heeft het namelijk al druk genoeg.”
 
Dit gaan we doen:

 We maken een flyer waarin we leraren uitnodigen om 
mee te denken over het Mayflowerfestival.

 We organiseren eind februari/begin maart maart een 
bijeenkomst voor zo’n honderd leraren om hen te 
betrekken bij alle Mayflower-educatieactiviteiten.

 We gaan via Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) 
stedenbanden met Plymouth in Engeland en 
Massachusetts (VS) aan de orde stellen in de 
gemeenteraad.

Dit verslag werd gemaakt door Magazine on the Spot:
Eric Went en René Lamers (redactie), Eelkje Colmjon (fotografie) en Lisanne Gottenbos (vormgeving).
Portretfoto Annette ter Haar (p5) door Annemieke Dubbeldeman.

Meer acties?
Staat uw actie er nog niet bij? Mail die dan naar  
kennisstad@leiden.nl.

Bekijk alle actiepunten en een sfeerimpressie van het 
symposium ook hier:
www.leidenkennisstad.nl/avondsymposium2019.


