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Regieorgaan SIA gaat ervan uit dat aan het trajectvoorstel een implementatieplan ten 
grondslag ligt dat is goedgekeurd door het College van Bestuur van de penvoerder.  
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2 SAMENVATTING 

Aantal woorden 298 

Zonder expliciet bezwaar wordt de samenvatting in geval van honorering van uw trajectvoorstel op 

www.nwo.nl en op www.sia-projecten.nl gepubliceerd. 

 

 

Zuyd Hogeschool werkt sinds 2019 aan versterking van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van 

Maastrichtse wijken via de CDKM>Maastricht. Zuyd wil deze lokale samenwerking met ‘City Deal Kennis 

Maken (CDKM)>Limburg–Univer©ity’ opschalen naar een regionale samenwerking, waarbij studenten 

instellingsbreed met maatschappelijke partners werken aan het ontwikkelen van oplossingen voor stedelijke 

vraagstukken. De opschaling van CDKM>Limburg-Univer©ity vindt plaats in 3 dimensies: scaling-out (goed 

benutten van het netwerk), scaling-deep (versterken inbedding interne organisatie en versterken 

samenwerking met partners) en scaling-up (vergroten van maatschappelijke impact). 

 

Zuyd heeft vanaf 2021 gepreludeerd op opschaling van de CDKM>Maastricht. Naast het Urban Living Lab 

(ULL) van CDKM>Maastricht, zijn het lectoraat Smart Urban Redesign (SURD) en de academie Built 

Environment namelijk ook actief met onderwijs- en onderzoeksopdrachten in ULL’s in Heerlen Sittard-

Geleen. Naast het integreren van ULL Heerlen en ULL Geleen binnen de CDKM>Limburg-Univer©ity 

worden 2 nieuwe ULL’s opgezet met de gemeenten Roermond en Weert. Daarmee komt het aantal ULL’s 

voor CDKM>Limburg-Univer©ity op vijf. Om vanuit Zuyd goed aan te sluiten bij stedelijke opgaven, heeft 

elke ULL een eigen onderzoeksagenda passend bij de gemeentelijke context.  

 

De consortia die samenwerken binnen de ULL’s willen interdisciplinaire samenwerking tussen onderwijs en 

onderzoek bij het werken aan oplossingsrichtingen voor maatschappelijke opgaven versterken, zodat betere 

oplossingen worden ontwikkeld voor deze vraagstukken. Daarom bundelt de CDKM>Limburg-Univer©ity 

onderwijs en onderzoek en worden nieuwe onderwijs- en onderzoeksactiviteiten ontwikkeld op centraal 

niveau.  

 

Door samenwerking tussen de onderwijsprogramma’s van de vijf Zuyd domeinen centraal in te bedden 

binnen de CDKM>Limburg, worden studenten vaker en grootschaliger ingezet bij opdrachten, over de 

opleidingen heen. Hierdoor doen studenten meer ervaringen op met multidisciplinair werken. 

CDKM>Limburg-Univer©ity bouwt in de vijf ULL’s voort op huidige ervaringen om onderwijs en onderzoek te 

verbinden en samenwerking tussen bestaande minors te faciliteren. Bijvoorbeeld door het organiseren van 

interdisciplinaire onderwijs en onderzoeksactiviteiten zoals challenges, stages, afstudeerateliers.  

 

   

http://www.nwo.nl/
http://www.sia-projecten.nl/
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3 ACHTERGROND: BESCHRIJVING VAN PROCES CITY DEAL KENNIS MAKEN TOT NU  

Aantal woorden 698 

 

Overzicht procesontwikkeling naar CDKM>Limburg-Univer©ity  

 

3.1 DE STARTFASE  

Sinds 2019 werken Zuyd Hogeschool, Gemeente Maastricht en Universiteit Maastricht intensief samen aan 

maatschappelijke opgaven in Maastricht, verankerd in de CDKM>Maastricht. Het Maastrichtse netwerk  

bestaat uit woningcorporaties, welzijnswerk en buurtbewoners. CDKM>Maastricht richt zich in het ULL 

Maastricht op ‘samenwerken aan de ontwikkeling van vitale en toekomstbestendige wijken’, met focus op de 

wijken Mariaberg (volkswijk met overwegend sociale huurwoningen) en Randwyck (woonbuurten met 

grootschalige voorzieningen). Aandachtspunten van CDKM>Maastricht zijn duurzaamheid en klimaat, 

meedoen en ontmoeten, veilig en schoon, bewegen en gezondheid.  

3.2 ONTWIKKELINGEN 

Binnen CDKM>Maastricht hebben studenten, docenten en onderzoekers van diverse opleidingen van Zuyd 

en UM op verschillende schaalniveaus aan wijkopgaven gewerkt. Ruim 2000 studenten van 12 academies 

van de vijf Zuyd domeinen zijn hier sinds 2019 bij betrokken. Deze studenten hebben vanuit hun minors in 

challenges en multidisciplinaire afstudeerateliers samen met stakeholders gewerkt aan vraagstukken uit de 

Maastrichtse wijken. Resultaten van voorgaande studentopdrachten vormen daarbij weer de input voor 

volgende projecten; zo wordt niet alleen aan kennisdeling gedaan, maar ook aan kennisopbouw. De 

succesformule voor de grootschalige inzet van studenten is: 

 

- de brede invalshoek; ‘samenwerken aan de toekomstbestendigheid en vitaliteit van 

Maastrichtse wijken’ met een grote diversiteit aan thema’s (zie 3.1); 

- flexibiliteit: academies kunnen rondom meerdere thema’s deelnemen aan verschillende 

opdrachten, zolang dit past binnen de ambities van de CDKM>Maastricht. 

- multidisciplinaire samenwerking: het lectoraat stimuleert en organiseert samenwerking en 

kennisdeling tussen studenten van de Zuyd academies; 

- het CDKM>Maastricht netwerk waarin wordt samengewerkt met professionals, 

maatschappelijke organisaties en buurtbewoners;  

- de uitdagende projectlocaties: Mariaberg en Randwyck;  

Dit maakt het laagdrempelig en aantrekkelijk voor een brede groep studenten, docenten en onderzoekers 

om aan CDKM>Maastricht deel te nemen.  

 

De grootschalige samenwerking legt druk op de consortiumpartners, het professioneel netwerk en 

buurtbewoners in de wijken. Er zijn vormen ontwikkeld om daar mee om te gaan; zoals het werken met 

focusgroepen van buurtbewoners. Daarnaast drukt de CDKM>Maastricht sterk op het lectoraat SURD, dat 
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verantwoordelijk is voor uitvoering van de City Deal. Ook is een database met (achtergrond)informatie over 

CDKM>Maastricht en studentproducten ontwikkeld. 

 

Het lectoraat SURD is in samenwerking met de Zuyd academie Built Environment in 2020 gestart met ULL’s 

in Geleen en Heerlen, aanvullend op ULL Maastricht. Deze nieuwe ULL’s zijn gestart vanuit de behoefte aan 

meer samenwerking rondom maatschappelijke vraagstukken in Limburgse steden en preluderen op de 

nieuwe CDKM>Limburg–Univer©ity. Ook in deze steden wordt gewerkt aan vraagstukken om de vitaliteit en 

toekomstbestendigheid van enkele specifieke wijken te vergroten. In totaal zijn circa 250 studenten, van 

meerdere Zuyd domeinen, betrokken geweest bij projecten om te werken aan de revitalisatie van Heerlen-

Noord en Geleen-Zuid. 

3.3 OPGEDANE ERVARINGEN EN AMBITIES VOOR DE CDKM>LIMBURG 

Binnen CDKM>Maastricht is ervaring opgedaan met het organiseren van grootschalige inzet van studenten 

bij multi- en interdisciplinair onderwijs en onderzoek, en het opzetten van samenwerking met de stedelijke 

stakeholders en focusgroepen met buurtbewoners. Deze ervaringen wil Zuyd met de CDKM>Limburg-

Univer©ity vertalen naar een bredere en grootschaligere samenwerking in Maastricht, Heerlen, Sittard-

Geleen, Roermond en Weert aan de hand van de regionale transitiethema’s die centraal staan in de 

provincie Limburg. Zo kan in ULL’s gericht worden gewerkt aan maatschappelijke vraagstukken die 

aansluiten bij het onderwijs en onderzoek, waardoor meer maatschappelijke impact kan worden 

gerealiseerd. Binnen CDKM>Limburg – Univers©ity willen we daarom voor elke ULL een eigen 

onderzoeksagenda opstellen, zodat we kunnen inspelen op de stedelijke behoeften. Voor ULL Maastricht 

vindt daarbij een herijking plaats ten opzichte van de CDKM>Maastricht. De focus van het ULL Maastricht 

komt te liggen op het thema de gezonde stad. De ULL’s Heerlen en Geleen zullen in de CDKM>Limburg-

Univer©ity worden geïntegreerd, naast 2 nieuw te starten ULL’s in Roermond en Weert. Daarnaast wil Zuyd 

de connectie maken met CDKM>Breda, zodat een CDKM-kennisinfrastructuur in twee regio’s tot stand komt.                                                               

 

Daarnaast willen we de organisatie centraler beleggen. Met de nieuwe CDKM>Limburg-Univer©ity zetten we 

een sterker gecentraliseerde organisatiestructuur op met consortiumpartners, maar ook instellingsbreed 

binnen de Zuyd domeinen. Hierdoor kunnen we academies, lectoraten en opleidingen sneller betrekken bij 

opdrachten, waardoor studenten en onderzoekers sneller kunnen worden ingezet bij projecten. Ook de 

website wordt doorontwikkeld: voor CDKM>Limburg-Univer©ity wordt een interactief platform ontwikkeld als 

onderdeel van een bredere aanpak voor communicatie en kennisdeling in het netwerk.
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Overzicht van ULL's van CDKM>Limburg - Univer(c)ity 

 

 

 

 

 

 

4 INSTELLINGSBREDE LANGETERMIJNAMBITIE 

Aantal woorden 1296 

 

4.1 DE INSTELLINGSBREDE LANGETERMIJNAMBITIE VAN ZUYD 

De doelstelling van Zuyd met CDKM>Limburg-Univer©ity is om elke student, docent en onderzoeker 

mogelijkheden te bieden om in Urban Living Labs (ULL’s) met studenten en professionals van verschillende 

disciplines en met lokale gemeenschappen te werken aan het vinden van oplossingen voor vraagstukken in 

Limburgse steden. Het is daardoor mogelijk om maatschappelijke opgaven in steden op te lossen. Deze 

doelstelling sluit aan bij de Zuyd-visie op hoger beroepsonderwijs1,2:  

 

De activiteiten van Zuyd draaien om ‘Passie voor ontwikkeling’. Wij willen zoveel mogelijk studenten opleiden 
en ervoor zorgen dat zij over de kennis, inzichten en vaardigheden beschikken waar de regio behoefte aan 
heeft. Om deze ambitie waar te maken, hanteren wij de volgende drie uitgangspunten: 
 

• Passie voor de ontwikkeling van studenten. Onze studenten voelen zich tijdens hun studie 
gesteund, gezien en gehoord. 

Studenten krijgen binnen de ULL’s coaching/feedback vanuit onderwijs, onderzoek en het professionele en 

maatschappelijke netwerk. Resultaten van onderzoek en onderwijsprojecten worden gedeeld binnen het 

CDKM>Limburg-Univer©ity netwerk voor. kennisdeling en –opbouw, waardoor zij zien dat zij gewaardeerd 

worden. Hierdoor ontwikkelen studenten in de ULL’s competenties op het gebied van communicatie en 

interdisciplinaire samenwerking. 

 

• Onderzoek integreren in onderwijs. Opleidingen en lectoraten werken samen aan hoogwaardige 
opleidings- en onderzoeksprogramma’s die betekenisvol zijn voor onze studenten en regio. 

 

 

 

1 https://www.zuyd.nl/over-zuyd/organisatie-en-beleid 

2 https://www.zuydnet.nl/over-zuyd/zuyd-en-de-regio/regionale-transitie-en-innovatie 
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In de ULL’s werken docenten en onderzoekers binnen de quadrupel helix samen aan maatschappelijke 

vraagstukken in Limburgse steden, waardoor onderwijs en onderzoek samenkomen. Studenten ontwikkelen 

zich hiermee tot ‘professional van de toekomst’ die oplossingsgerichte vaardigheden bezit, en zijn bekend 

met de context en opgaven in de regio. 

 

• Onderwijs verankeren in de praktijk. Studenten worden gemotiveerd voor hun beroep en kunnen 
met kennis van de praktijk gemakkelijk aan de slag op de (regionale) arbeidsmarkt. 

In de ULL’s werken studenten aan praktijkopdrachten vanuit de wijken, veelal op locatie in de wijk3. 

Studenten bouwen een netwerk op met studenten van andere academies, leren samenwerken, bouwen een 

professioneel netwerk op die hen helpt om professional te worden.  

 

Regionale transitiethema’s 

Tevens sluit CDKM>Limburg-Univer©ity aan op de thematische speerpunten van Zuyd: de regionale 

transitiethema’s sluiten aan op de maatschappelijke uitdagingen van de Zuyd-partners in de provincie 

Limburg. Afstemming op deze thema’s zorgt ervoor dat Zuyd regionale impact kan maken:4 

 

Zuyd geeft invulling aan de uitdagingen waarvoor de regio staat. Op basis daarvan én vanuit onze 
expertise en kracht, stellen wij vier transitiethema’s centraal. Deze thema’s hebben een 
multidisciplinaire aanpak en sluiten aan bij de belangrijke transitie opgaven van de regio. Lectoren, 
docent-onderzoekers, studenten en bedrijven en organisatie, overheden en andere 
kennisinstellingen, nemen deel aan praktijkgericht onderzoek binnen deze thema’s. De 
onderzoeksresultaten leveren direct toegevoegde waarde voor de regio, maar ook voor onze 
opleidingen en studenten. De transitiethema’s zijn: 

• Gezonde Samenleving: het versterken van de vitaliteit en participatie van de bevolking, 
ondersteund door innovatieve technologie. 

• Toekomstbestendig Bedrijfsleven: de economische ontwikkeling van de regio.  

• Waardevolle Wijken: de leefbaarheid van een vergrijzende en krimpende regio.  

• Circulair Produceren: verduurzaming van de regio. Duurzaam klimaatneutraal produceren. 

 

Alle vijf ULL’s binnen CDKM>Limburg-Univer©ity sluiten aan bij één of meer van deze regionale  

transitiethema’s. Het overkoepelende transitiethema waar elk ULL bij aansluit is ‘Waardevolle Wijken’. 

Daarnaast staat bij het ULL Maastricht het transitiethema ‘gezonde samenleving’ centraal, ook vanwege 

samenwerking in Maastricht met leerstoel en opleiding ‘Public Health’ van UM. Bij ULL Sittard-Geleen staan 

daarnaast ook de transitiethema’s ‘toekomstig bedrijfsleven’ en ‘circulair produceren’ centraal. 

4.2 HOE LATEN WE DIT LANDEN IN ZUYD EN DE CDKM>LIMBURG? 

Om de City Deal goed te laten landen binnen Zuyd, bouwen we voort op onze instellingsambities: 

- Integratie in het volledige Zuyd-onderwijs, waardoor onderzoek en onderwijs beter aan elkaar worden 

gekoppeld en de samenhang en aansluiting bij academies en opleidingen binnen en tussen Zuyd 

domeinen wordt verstevigd (scaling-deep). 

- Het opschalen van de ULL’s in de gehele provincie Limburg waardoor we tot nieuwe samenwerkingen 

en opdrachten komen (scaling-out). 

- Het vergroten van impact door het opstellen van gezamenlijke onderzoeksagenda’s per ULL en het 

verbeteren van de aansluiting op bestaande initiatieven en projecten van de consortiumpartners 

(scaling-up). 

 

 

 

3 De challenges bijvoorbeeld worden georganiseerd op fysiek locaties in de ULL’s; bijv. in een cultuurcentrum, 

ateliergebouw of buurthuis. 

4 Voor uitgebreidere toelichting van deze transitiethema’s zie; https://www.zuyd.nl/onderzoek/transitie/algemeen 
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4.3 HOE LANDEN STEDELIJKE VRAAGSTUKKEN IN HET ONDERWIJS?  

De eerdere CDKM>Maastricht richtte zich op samenwerking rond maatschappelijke vraagstukken in 

Maastrichtse wijken. Deze ervaringen zijn de inspiratie voor CDKM>Limburg–Univer©ity, waarbij we nu 

strategische keuzes maken en daarnaast continuïteit van opdrachten waarborgen door inhoudelijk aan te 

sluiten op de focusgebieden van alle consortiumpartners. Naast verbreding en verdieping van de 

samenwerking willen Zuyd en het CDKM>Limburg-Univer©ity consortium met de CDKM breder aansluiten bij 

maatschappelijke opgaven in de regio. Dit heeft meerdere redenen:  

• ambitie van Zuyd om betekenisvol te zijn voor de regio; 

• actueel onderwijs en onderzoek aangezien deze linken aan regionale Limburgse opgaven; 

• betere facilitering van grootschalige inzet van studenten in ULL’s; 

• meer diversiteit en verscheidenheid in maatschappelijke opgaven waar studenten en docenten aan 

kunnen werken. 

 

De transitiethema’s hebben betrekking op relevante maatschappelijke opgaven in Limburg en worden  

binnen de CDKM>Limburg geconcretiseerd in de ULL’s. Op basis van resultaten uit de bestaande 

samenwerkingen, een nadere afstemming op vragen/behoeften bij de consortiumspartners en aansluiting bij 

bestaande initiatieven en programma’s van de consortiumpartners wordt per ULL een onderzoeksagenda 

opgesteld en vertaald naar onderwijsopdrachten en onderzoeksvragen waar studenten op aan worden 

gehaakt. Dit doen wij bijvoorbeeld door: 

- aan de hand van (door studenten uitgevoerde) wijkscans vraagstukken op te halen en zo een breed 

palet aan vraagstukken (stages, challenges, minoropdrachten) op te kunnen pakken;  

- per opdracht opleidingen de kans te geven om zich ervoor aan te melden, waarbij we 

interdisciplinaire samenwerking zoveel mogelijk willen faciliteren;  

- waar mogelijk ruimte te creëren voor samenwerking tussen verschillende studiefasen, instellingen 

en verschillende onderwijsniveaus (MBO, HBO en WO);  

- studenten kansen bieden om zich te richten op de thema’s en vraagstukken die voor hen het meest 

relevant zijn. 

4.4 OPSCHALING EN GROOTSCHALIGHEID 

Opschaling en grootschaligheid vereist een intern veranderproces. Voor Zuyd betekent het dat we 

projectmanagement centraal beleggen, basisprocessen vereenvoudigen, met minder regels en bureaucratie. 

Door strategic alignment te bewaken – dat wil zeggen dat het consortium op bestuursniveau, ULL-niveau en 

programmaniveau strategische doelstellingen van het CDKM>Limburg-Univer©ity afstemt, waardoor deze 

kunnen worden vertaald naar concrete opdrachten waar door studenten, docenten, onderzoekers van Zuyd 

wordt samengewerkt met de consortiumpartners. Door dit goed af te stemmen, willen we een versnelling 

faciliteren en ervoor zorgen dat de opschaling naar 5 ULL’s snel kan worden gerealiseerd, zonder de 

inhoudelijke focus te verliezen.  

 

Het consortium zal samenwerken om de veranderprocessen, transities voor de opschaling te versnellen. Als 

we dit voegen bij de ervaring opgedaan in de ULL’s, zijn we ervan overtuigd als consortium voldoende kennis 

en kwaliteit in huis te hebben om zowel implementatie, inbedding als beoogde impact in Limburg te 

waarborgen.   

 

Schaling gebeurt ook vanuit het kwalitatieve perspectief van de student: door hen te betrekken bij de aanpak 

van een maatschappelijke opgave, samen met hen – in co-creatie – krijgen projecten vorm. De student krijgt 

de regie over het traject dat hij of zij wil volgen in een ULL. Het gaat er voor Zuyd niet om dat studenten worden 

getraind en opgeleid om één specifieke rol de rest van hun leven uit te voeren. Het is van belang dat studenten 

het onderwijs vanuit hun eigen behoeften en ideeën ervaren, zodat ze vanuit hun eigen navigatie leren om 

mee te bewegen in de snel veranderende wereld. 
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4.5 DOELSTELLINGEN 

Het implementatieplan voor CDKM>Limburg richt zich op het ontwikkelen en inbedden van een nieuwe 

duurzame instellingsbrede organisatie- en infrastructuur voor onderwijs en onderzoek in 5 ULL’s met elk een 

eigen context en onderzoeksagenda verspreid over Limburg. Met CDKM>Limburg wil Zuyd studenten en 

docenten/onderzoekers van de 5 Zuyd domeinen (met een potentieel van 45 academies) betrekken bij 

maatschappelijke opgaven in de drie lopende ULL’s in Maastricht, Heerlen en Geleen (aan 

CDKM>Maastricht werkten per collegejaar 500 studenten aan opdrachten, en docenten/onderzoekers van 

12 academies uit de 5 domeinen). De ambitie is om gedurende elk collegejaar ca. 1000 studenten te laten 

werken aan maatschappelijke opgaven in de vijf ULL’s.  

 

5 NETWERKVORMING 

Aantal woorden 1097 

5.1 SAMENSTELLING VAN HET CONSORTIUM EN BREDER NETWERK 

Het CDKM>Limburg-Univer©ity consortium bestaat primair uit de partners die samenwerken in de vijf ULL’s: 

• Gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Weert 

• Woningcorporaties WonenLimburg, ZOwonen 

• Kennis-/onderwijsinstellingen HBO/WO: Zuyd Hogeschool (penvoerder), Universiteit Maastricht, TU 

Delft, Fontys, BUAS (allen via CDKM>Breda); MBO: VISTA college en YUVERTA college (MBO). 

 

Deze consortiumpartners vormen de structurele samenwerkingspartners binnen de ULL’s. De gemeenten en 

woningcorporaties zijn belangrijke stakeholders die inhoudelijk richting geven aan de onderzoeksagenda’s. 

De kennis- en onderwijsinstellingen werken samen met hen aan maatschappelijk relevante en 

praktijkgerichte opgaven/vraagstukken. De afstemming hierover en samenwerking hierbij vindt plaats in de 

ULL’s. De bovenregionale kennis-/onderwijspartners bieden hierbij extra mogelijkheden, zoals 

(inter)nationale opdrachten en aanvullende expertise (praktisch, theoretisch, onderzoekend, ontwerpend). 

Naast deze consortiumpartners wordt binnen de ULL’s samengewerkt met een breed netwerk van bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en lokale gemeenschappen (bewoners en ondernemers). Deze 

netwerkpartners worden betrokken bij de opdrachten in de ULL’s wanneer dit noodzakelijk is.  

5.2 VOORTBOUWEN OP BESTAANDE SAMENWERKINGEN EN GEZAMENLIJKE STRATEGISCHE AGENDA’S 

ULL Maastricht 

Vanuit de CDKM>Maastricht is er reeds een bestaande samenwerking met Gemeente Maastricht, 

Universiteit Maastricht en een breed netwerk van buurtbewoners, welzijnsorganisaties, GGD, 

woningcorporaties en natuureducatie. Voor CDKM>Limburg-Univer©ity wordt deze samenwerking 

voortgezet en versterkt/verdiept. Een voorbeeld hiervan is de huidige betrokkenheid van zowel de wethouder 

Onderwijs als de wethouder Veerkrachtige wijken van Maastricht. Thematisch lag de focus van 

CDKM>Maastricht bij vitaliteit en toekomstbestendigheid van wijken: 1] duurzaamheid en klimaat, 2] 

meedoen en ontmoeten, 3] veilig en schoon, 4] bewegen en gezondheid. Binnen CDKM>Limburg-Univer©ity 

komt de focus in Maastricht te liggen op gezondheid en veiligheid. Met het ULL wordt aangesloten op 

bestaande programma’s en initiatieven in/van de gemeente Maastricht, zoals ‘veerkrachtige wijken’5 en 

‘student en stad’6. 

 

ULL Heerlen en ULL Geleen  

 

 

 

5 https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2022-07/Coalitieakkoord%20NL%202022-2026_0.pdf 
6 Dit najaar verscheen een evaluatie van Studentenstad. Deze moet leiden tot een nieuw, verbeterd programma voor de 

komende vier jaar, waaraan de gemeente en instellingen momenteel werken.  

https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2022-07/Coalitieakkoord%20NL%202022-2026_0.pdf
https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Openbare%20besluiten/2019/Openbare%20besluiten%208%20oktober%202019/Uitvoeringsprogramma%20studentenstad/06%20-%20Uitvoeringsprogramma%20studentenstad%20-%20Bijlage%201%20-%20Studentenstad%202019-2022.pdf
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Deze ULL’s zijn onderdeel van de opschaling naar CDKM>Limburg-Univer©ity. Deze ULL’s zijn gestart als 

samenwerking tussen lectoraat SURD, Zuyd academie Built Environment en lokale partners. Daarnáást 

werken stedelijke partners hier samen met studenten en docenten van andere Zuyd-academies. Om gehoor 

te geven aan de behoefte om meer integraal met onderwijsinstellingen samen te werken aan 

maatschappelijke vragen, worden deze ULL’s geïntegreerd in CDKM>Limburg–Univer©ity. Hiermee wordt 

een impuls gegeven aan de samenwerking en een langetermijnperspectief voor samenwerking gecreëerd. 

Met ULL Heerlen wordt aangesloten op bestaande programma’s en initiatieven, zoals ‘Nationaal Programma 

Heerlen Noord’7 (gericht op het vergroten van kansengelijkheid en leefbaarheid), ‘GMS on Tour’8 

(Wijkontwikkelingsplan GMS) en het ‘Verbond voor Energierechtvaardigheid’9. Met ULL Sittard-Geleen wordt 

aangesloten bij de ‘ontwikkelpaden’10 voor Geleen Zuid, Geleen Centrum en Sittard West zoals wonen en 

circulaire economie. 

 

Roermond en Weert 

Deze ULL’s zijn in de opstartfase als onderdeel van de opschaling naar CDKM>Limburg – Univer©ity. In 

beide steden werd nog niet structureel met Zuyd samengewerkt. Op bestuurlijk en programmatisch (ULL) 

niveau wordt verkend hoe deze samenwerking inhoud en vorm kan worden gegeven voordat dit structureel 

met het onderwijs en onderzoek wordt verbonden. 

5.3 TAAKVERDELING, LANGETERMIJNAMBITIES EN DOELSTELLINGEN 

Hieronder wordt per type consortium- en netwerkpartner een beschrijving gegeven van de expertise die 

wordt ingebracht en waarom deze expertise van belang is om de implementatie rond opschaling en 

inbedding te waarborgen; en wordt ingegaan op de taken en verwachte mate van betrokkenheid van de 

samenwerkende partners. Zuyd, de kennisinstellingen, gemeenten en woningcorporaties spelen een 

voortrekkersrol in dit proces, omdat zij input en sturing geven voor opdrachten waar in de hubs aan wordt 

gewerkt. De overige partners zijn betrokken bij opdrachten, maar agenderen geen opdrachten. 

 
Consortiumpartner Rol/taak Expertise Ambities en doelstellingen 

Gemeente 
 

Gemeenten bepalen mede de 
onderzoeksagenda van het ULL in hun stad. 
Waar mogelijk wordt daarbij aansluiting 
gezocht bij bestaande programma’s en 
initiatieven. Gemeenten dragen bij aan 
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en  
stimuleren vervolgonderzoek naar / 
prototyping van onderwijs-
/onderzoeksresultaten.  
Tot slot evalueren gemeenten met andere 
consortiumpartners resultaten en actualiseren 
zij de onderzoeksagenda. 

Sociaal domein 
Ruimtelijk domein 
Economisch domein 
Bewonersparticipatie 
 
 

Studenten, docenten en 
onderzoekers verbinden 
aan stedelijke opgaven 
(gezondheid, sociale 
cohesie, leefbaarheid, 
circulaire economie, etc.). 
Studenten verbinden met 
de stad (wonen, studeren, 
werken). 
Kennis en ervaring 
opdoen met integrale 
benadering bij projecten. 

Woningcorporatie Woningcorporaties bepalen mede de 
onderzoeksagenda van ULL(‘s) waarin zij 
participeren. Waar mogelijk wordt daarbij 
aansluiting gezocht bij bestaande projecten en 
initiatieven. Woningcorporaties dragen bij aan 
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en 
stimuleren vervolgonderzoek naar / 
prototyping van onderwijs-
/onderzoeksresultaten. 
Tot slot evalueren woningcorporaties met 
andere consortiumpartners resultaten en 
actualiseren zij de onderzoeksagenda. 

Sociaal domein 
Ruimtelijk domein 
Economisch domein 
Bewonersparticipatie 
 

Studenten, docenten, 
onderzoekers verbinden 
aan opgaven in wijken 
(energietransitie, 
bewonersparticipatie, 
renovatie/nieuwbouw 
woningen, circulair 
bouwen, nieuwe 
woonvormen/-concepten, , 
etc.) 
 

 

 

 
7 https://www.heerlen-noord.nl/wp-content/uploads/2022/11/toekomstplan-DIGITAAL.pdf 
8 https://www.heerlen.nl/designs/Heerlen/heerlen-noord/Wijkontwikkelingsplan%20GMS.pdf 
9 https://www.heerlen.nl/parkstadgemeenten-ondersteunen-inwoners-met-gratis-energieadvies-en-250-aan-

energiebesparende-maatregelen.html 
10 https://gemeentesittard-geleen.foleon.com/sittard-geleen/meer-over-de-toekomstvisie-2030/ 

 

https://www.heerlen-noord.nl/wp-content/uploads/2022/11/toekomstplan-DIGITAAL.pdf
https://www.heerlen.nl/designs/Heerlen/heerlen-noord/Wijkontwikkelingsplan%20GMS.pdf
https://www.heerlen.nl/parkstadgemeenten-ondersteunen-inwoners-met-gratis-energieadvies-en-250-aan-energiebesparende-maatregelen.html
https://www.heerlen.nl/parkstadgemeenten-ondersteunen-inwoners-met-gratis-energieadvies-en-250-aan-energiebesparende-maatregelen.html
https://gemeentesittard-geleen.foleon.com/sittard-geleen/meer-over-de-toekomstvisie-2030/
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Onderwijs-/ 
kennisinstelling 

Met docenten/studenten/onderzoekers 
participeren in onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten in de ULL’s. Stimuleren 
en faciliteren van multi-/interdisciplinaire en 
multi-level samenwerking tussen 
studenten/docenten/onderzoekers. 

WO: onderzoek, 
theorie, ontwerp 
HBO: onderzoek, 
theorie, ontwerp, 
praktisch 
MBO: ontwerp, 
praktisch 
 

Samenwerking en 
uitwisseling van 
studenten, docenten en 
onderzoekers. 
Deskundigheids-
bevordering docenten. 
Kennis en ervaring 
opdoen met integrale 
benadering in onderwijs 
en projecten. 

Netwerkpartner Rol/taak expertise (Lange termijn) ambities 
en doelstellingen 

Bewonersorganisatie 
Aurora11 

Bewoners delen hun perspectief en kennis 
over hun wijk binnen een ULL met 
studenten/onderzoekers/docenten in de 
voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie 
van onderwijs-en onderzoeksactiviteiten. 

Bewonersperspectief, 
lokale kennis en  
bewonersparticipatie 
 

Bewonersperspectief 
terugzien in de wijk in 
ontwerpen/adviezen m.b.t. 
maatschappelijke opgaven 
in hun wijk. 

(Lokale) ondernemer Ondernemers delen kennis en ervaring met 
studenten/docenten/onderzoekers en vice 
versa. Zij werken samen met 
studenten/docenten/onderzoekers bij 
ontwerp/optimalisatie/uitwerking/uitvoering van 
projecten/interventies/prototyping in een ULL. 

Ontwerp, praktisch Kennis opdoen met 
integrale benadering bij 
projecten.  
Versterken relatie met 
opdrachtgevers en contact 
met potentiële 
werknemers. 

Maatschappelijke 
organisatie 
(welzijnswerk, GGD 
e.d.) 

Maatschappelijke organisaties delen kennis en 
ervaring met 
studenten/docenten/onderzoekers en vice 
versa. Maatschappelijke organisaties werken 
samen met studenten/docenten/onderzoekers 
in gemeentelijke programma’s/initiatieven in de 
ULL’s. 

Sociaal domein 
Gezondheid domein 
Bewonersparticipatie 
 

Gebruik maken van kennis 
en creativiteit van 
studenten, docenten, 
onderzoekers. 
Ervaring opdoen met 
integrale projecten. 

Provincie Limburg Ondersteuning kennisdisseminatie in provincie 
Limburg. Vanuit provinciale programma’s 
bijdragen aan initiatieven in de ULL’s. 

 Kennisdisseminatie. 

Porta Mosana College Voortgezet Onderwijs Onderzoek en ontwerp Samenwerking met 
vervolgopleidingen en 
oriëntatie op 
beroepenveld. 
Maatschappelijke 
oriëntatie.  

 

5.4 BEOOGDE WIJZE VAN BORGING VAN DE DUURZAAMHEID VAN HET CONSORTIUM 

Alle partners willen CDKM>Limburg-Univer©ity gebruiken om de samenwerking te versterken en strategischer 

in te steken. De formele overlegstructuren (op strategisch, programmatisch en operationeel niveau) en 

samenwerkingen die plaatsvinden binnen de ULL’s worden georganiseerd aan de hand van  

onderwijsactiviteiten (minors, challenges, stages, afstudeerateliers) bieden kans om op bestuurlijk en 

projectmatig nader tot elkaar te komen aan de hand van onze gezamenlijke onderzoeksagenda’s. Jaarlijks 

organiseert het consortium een symposium voor het brede CDKM>Limburg-Univer©ity netwerk om successen 

en resultaten te delen en wordt de samenwerking geëvalueerd. De consortiumpartners rouleren 

voorzitterschap bij het organiseren van evenementen, om gedeelde belangen aan te tonen. Ook staat het 

CDKM>Limburg-Univer©ity netwerk open voor uitbreiding van het consortium, om een nog grotere diversiteit 

aan opdrachten te kunnen oppakken om impact te maken.   

 

 

 

  

 

 

 

11 Aurora is onderdeel van Wonen Limburg 
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6 IMPLEMENTATIEPLAN VOOR INSTELLINGSBREDE LANGETERMIJNAMBITIE 

Aantal woorden 3788 

 

6.1 PLAN VAN AANPAK VOOR IMPLEMENTATIE VAN DE CDKM>LIMBURG- UNIVER©ITY 

De opschaling van CDKM>Limburg-Univer©ity kan worden bezien vanuit drie dimensies; scaling-out, 

scaling-deep en scaling-up. Het implementatieplan voor CDKM>Limburg-Univer©ity is ook op deze manier 

ingericht. Dankzij deze indeling, kunnen we ons richten op het verder verspreiden van de ULL’s en nieuwe 

partnerschappen aangaan (scaling-out), kunnen we Zuyd als organisatie beter meenemen en bereiken met 

de plannen van de CDKM (scaling-deep) en kunnen we concrete impact realiseren (scaling-up). Op deze 

manier moet de opschaling ten opzichte van de CDKM>Maastricht beter worden georganiseerd en van de 

grond kunnen komen en zorgen we ervoor dat de CDKM>Limburg-Univer©ity beter landt in Zuyd en onze 

maatschappelijke impact wordt vergroot.  

6.1.1 Scaling-out   

Met de CDKM>Limburg-Univer©ity willen wij in ULL’s in Zuid-, Midden- en Noord-Limburg met 

consortiumparters en bredere netwerken samenwerken aan maatschappelijke opgaven in steden. Met deze 

‘scaling-out’ kunnen we meer steden ondersteunen met het aanpakken van maatschappelijke opgaven, 

meer studenten faciliteren en meer diversiteit in relevante thema’s voor onderwijs en onderzoek garanderen. 

 

Binnen CDKM>Limburg-Univer©ity wordt het aantal ULL’s uitgebreid van één (Maastricht) naar vijf 

(Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Weert, Roermond). Daarmee realiseren we inbedding van 

CDKM>Limburg-Univer©ity in Zuid-, Midden- en Noord-Limburg. Elke ULL heeft zijn eigen context en 

thematiek. Ook de samenwerking met  BUAS in het ULL Breda kan worden gezien als onderdeel van 

‘scaling-out’. Met ULL Maastricht wordt de bestaande samenwerking verder versterkt en komt de 

inhoudelijke focus te liggen op de gezonde stad. De ULL’s Heerlen en Geleen zijn een reeds bestaande 

samenwerking tussen lokale partners en het lectoraat SURD en Zuyd academie Built Environment. Bij de 

partners binnen deze ULL’s is behoefte aan een meer integrale aanpak bij onderzoek naar maatschappelijke 

opgaven in steden. Deze ULL’s worden geïntegreerd en doorontwikkeld binnen CDKM>Limburg-Univer©ity. 

De ULL’s Roermond en Weert worden opgestart als onderdeel van CDKM>Limburg-Univer©ity; ook hier is 

het vertrekpunt de bestaande samenwerking met lectoraat SURD en academie Built Environment.  

 

Elk van de ULL’s heeft een eigen thematische focus die samen met de consortiumpartners bepaald is; 

passend bij de context, partners/netwerk en uitdagingen van elk ULL. Deze thema’s zijn tevens gekoppeld 

aan de hierbij relevante Sustainable Development Goals van de VN, aan de regionale transitiethema’s van 

Zuyd en aan bestaande programma’s/initiatieven in steden van/met de partner gemeentes. De 

gemeenschappelijkheid tussen de ULL’s wordt gevonden bij het transitiethema Waardevolle wijken en VN 

SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen).  
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Overzicht van thematische focus en partners per ULL 

Plan van aanpak voor Scaling-out 

Om de bovenstaande ambities te realiseren, stellen de stuurgroepen voor iedere gemeente een 

gezamenlijke regionale transitieagenda op die de concrete inhoudelijke focus van de samenwerking bepaalt. 

Dit wordt de inhoudelijke richting waar binnen het ULL op wordt gefocust.   

 

Op basis van deze transitieagenda, wordt het volgende proces doorlopen: 

- Het per ULL opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda waar de partners vanuit de ULL 

zich thematisch op gaan richten; 

- Het concretiseren van de onderzoeksagenda om ervoor te zorgen dat deze inhoudelijk goed 

aansluit bij bestaande programma’s en initiatieven die in de gemeente worden uitgevoerd zodat de 

ULL’s op een natuurlijke wijze de verbinding weet te maken met de bestaande programma’s in de 

uitvoering. 

- Een plan voor uitbreiding van de ULL’s met relevante partners en een relevant netwerk in de 

gemeente waardoor de ULL’s in iedere gemeente zich steeds uitbreiden  

6.1.2 Scaling-deep  

Met de CDKM>Limburg-Univer©ity willen wij de samenwerking aan maatschappelijke opgaven in steden 

organiseren en verduurzamen binnen ULL’s. De partners bouwen voort op de onderzoeksagenda’s die als 

basis dienen voor een langdurige samenwerking. 

 

Zuyd onderwijs 

Met CDKM>Limburg-Univer©ity wil Zuyd studenten en docenten/onderzoekers van de 5 Zuyd domeinen 

(met een potentieel van 45 academies) kunnen betrekken bij maatschappelijke opgaven in de vijf ULL’s. 

CDKM>Maastricht leunde binnen Zuyd sterk op het enthousiasme en de betrokkenheid van de lector en 

onderzoekers van lectoraat SURD en van docenten bij de diverse deelnemende academies. Om duurzaam 

en grootschalig te kunnen samenwerken binnen CKDM>Limburg – Univer©ity is meer coördinatie en 

afstemming nodig tussen de deelnemende domeinen en goede facilitering van docenten en studenten voor 

kennisdeling en multi-/interdisciplinare samenwerking. CDKM>Limburg – University voorziet hierin (zie 6.5). 

Zuyd onderzoek 
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CDKM>Maastricht was binnen Zuyd nauw verbonden met lectoraat SURD zowel qua onderzoek als qua 

organisatie van de samenwerking in en met het onderwijs. Binnen de ULL’s van CDKM>Limburg-Univer©ity 

werkt SURD structureel met alle lectoraten aan de regionale transitiethema’s. Deze lectoraten zijn via de 

ULL’s betrokken bij het opstellen van de gezamenlijke onderzoeksagenda’s en de vertaling daarvan naar 

concrete onderwijsopdrachten en onderzoeksvragen. 

 

Multilevel en multischaal onderwijs 

CDKM>Limburg-Univer©ity richt zich op het grootschalig en duurzaam verbinden van onderwijs met 

onderzoek, dit gebeurt zowel horizontaal (samenwerking tussen verschillende academies vanuit de vijf Zuyd 

domeinen) als verticaal (samenwerking tussen verschillende onderwijsniveaus; voortgezet onderwijs, MBO, 

HBO, WO) en transversaal (samenwerking tussen studenten van verschillende leerjaren). CDKM>Limburg-

Univer©ity beperkt zich daarbij niet tot de eigen regio, maar werkt ook actief samen met andere 

onderwijsinstellingen in Nederland en internationaal. Dit gebeurt door met studenten en 

docenten/onderzoekers van deze instellingen samen te werken binnen de ULL’s van CDKM>Limburg-

Univer©ity (bijv. in een designweek, challenges, stage, afstudeeratelier) en in actieve uitwisseling en 

samenwerking met andere CDKM’s, zoals het ULL Breda van BUAS. Deze samenwerking is niet alleen 

gericht op een integrale benadering en synergie, maar ook op ontwikkeling van kennis en vaardigheden op 

grensvlakken tussen disciplines. Op deze manier versterken we de positie van Zuyd in de regio door 

samenwerking met partners, ondersteunen we samenwerking tussen de verschillende opleidingsniveaus 

(VO, MBO, HBO, WO) waardoor studenten van verschillende onderwijsniveaus en leerjaren samenwerken 

aan regionale opgaven.  

 

Partners 

Binnen CDKM>Limburg-Univer©ity wordt intensief samengewerkt met veel verschillende partners; de 

consortiumpartners, maar daarnaast ook met een breed netwerk van maatschappelijke organisaties, 

bedrijven en lokale gemeenschappen. Deze samenwerking gaat verder dan informatievoorziening, 

presentatie- en feedbacksessies, het bieden van stageplekken en afstudeeropgaven. Binnen de ULL’s wordt 

door de diverse betrokken consortium- en netwerkpartners een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld, 

in aansluiting bij reeds bestaande programma’s/initiatieven.  

Consortium- en netwerkpartners zoeken naar mogelijkheden om studenten en docenten/onderzoekers 

daarbij zo goed mogelijk te faciliteren. Een mooi voorbeeld daarvan is woningcorporatie Wonen Limburg dat 

sinds september 2021 een appartement ter beschikking stelt voor Zuyd studenten om zich in Heerlen onder 

te dompelen in de lokale gemeenschap. 

Plan van aanpak voor Scaling-deep 

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, worden de volgende stappen ondernomen zodat alle partners 

structureel aansluiten op de gezamenlijke onderzoeksagenda in de ULL’s: 

 

- Per ULL wordt een plan van aanpak opgesteld om jaarlijks aan de onderzoeksagenda te werken, 

hierin worden afspraken gemaakt hoe partners hun inzet willen verdelen over thema’s en 

vraagstukken en wij hierbij betrokken worden. 

- Per collegejaar worden de ULL onderzoeksagenda’s vertaald naar de inhoudelijke lijnen van de 

onderwijsprogramma’s en onderzoeksleerlijnen van Zuyd Hogeschool. Dit zorgt voor inhoudelijke 

afstemming tussen de ULL’s, de opleidingen en lectoraten om te kijken op welke thema’s er 

inhoudelijk zou kunnen worden samengewerkt. Dit moet het uiteindelijk eenvoudiger maken om de 

link tussen onderwijs en onderzoek te realiseren en kan er worden voorgesorteerd op projecten.  

- Aan de hand van deze inhoudelijke voorbereiding, wordt een overleg- en samenwerkingsstructuur 

opgezet tussen de ULL’s en de vertegenwoordigers van de 5 opleidingsdomeinen van Zuyd, 

waardoor onderwijsopdrachten en onderzoeksvragen vanuit de ULL’s kunnen worden verbonden 

met het onderwijs. Daarnaast wordt er structureel overlegd met de contacten bij de aangesloten 

kennis- en onderwijsinstellingen, om per opdracht te bepalen of er ook voor hen kansen zijn om aan 

te haken bij projecten.   
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- Daarnaast willen we een Zuyd brede minor ontwikkelen en verbinden met CDKM>Limburg – 

Univer©ity als aanvulling op de samenwerking tussen bestaande Zuyd minoren binnen de CDKM. 

- Op basis van deze vertaling wordt per collegejaar een programma opgesteld met concrete 

onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, waarmee wordt bepaald wat voor opdrachten er tot stand 

moeten komen en hoe deze opdrachten er uit komen te zien voor: 

o deelnemende minoren vanuit de vijf Zuyd domeinen; 

o interdisciplinaire challenges (VO, MBO, HBO, WO); 

o stages bij ULL partners (MBO+HBO) 

o multidisciplinair afstudeeratelier (HBO+WO).   

 

6.1.3 Scaling-up 

Met de CDKM>Limburg-Univer©ity willen wij impact genereren op drie niveaus;  regionale visie op transitie, 

lokaal beleid en de sociale/fysieke omgeving.  In de ULL’s wordt onderzoek gedaan naar thema’s uit de 

regionale transitieagenda, de ULL’s dragen bij aan lokale programma’s en intiatieven en de ULL’s leveren 

concrete kennis, adviezen en ontwerpen die in de sociale/fysieke omgeving getest en geëvalueerd kunnen 

worden. Hiervoor is goede afstemming van de vragen, prioriteiten en mogelijkheden van elk van de 

consortiumpartners van wezenlijk belang. Dit houdt in dat er veel samenhang is tussen de plannen voor de 

scaling-out en scaling-deep CDKM>Limburg-Univer©ity. Om zoveel mogelijk impact te maken, sluiten we op 

zowel bestuurlijk als ULL-niveau, als ook op het gebied van onderwijs aan bij bestaande programma’s en 

initiatieven van de consortiumpartners. Door deze gezamenlijke aanpak en door daarbij aan te sluiten bij 

bestaande programma’s/initiatieven, sluiten opdrachten aan bij de vraag en mogelijkheden van de 

consortiumpartners en kunnen we daarmee maximale impact hebben op vraagstukken en beleid. De 

gezamenlijke ambitie van het consortium is om adviezen en ontwerpen van studenten en onderzoekers te 

gebruiken en ook experimenteerruimtes te bieden binnen de ULL’s voor prototyping, implementatie en 

monitoring van (fysieke) interventies.  

 

De intensieve betrokkenheid van studenten, docent-onderzoekers, de lokale gemeenschap en professionals 

in de ULL’s leidt tot hoogwaardige en innovatieve resultaten, bijvoorbeeld voor bewonersparticipatie, 

duurzaamheid of ontwerpkwaliteit van co-creatieprocessen . 

 

Een voorbeeld is de “Aurora Challenge” voor de revitalisering van het binnenterrein van sociaal woningbouw 

complex Aurora te Heerlen. Het co-creatie proces met studenten (MBO, HBO, WO), bewoners, 

professionals, docenten/onderzoekers leidde tot resultaten waarvan projectleider Twan Vinken (Wonen 

Limburg) concludeert;  

“Dit zijn resultaten die we met onze professionele partners alleen nooit zouden bereiken”. 

 

Resultaten van onderwijs en onderzoek worden gedeeld binnen het ULL en jaarlijks op een CDKM>Limburg-

Univer©ity symposium gedeeld met (bestuurders van) consortium- en netwerkpartners van de vijf ULL’s.  

 

Plan van aanpak voor Scaling-up 

Om de doelstellingen voor scaling-up te realiseren, worden de volgende activiteiten ondernemen: 

 

- Strategische visie 

o Het CDKM>Limburg-Univer©ity netwerk evalueert jaarlijks de onderwijs- en 

onderzoeksbijdragen aan gezamenlijke onderzoeksagenda’s van de ULL’s en de daaraan 

gerelateerde bestaande initiatieven en programma’s in de steden om te bepalen of de 

gewenste doelstellingen omtrent impact zijn gerealiseerd en wat er nog kan worden 

gedaan om de impact te bestendigen.  

o Daarnaast organiseren we een jaarlijks symposium rond de afsluiting van het collegejaar, 

met alle partners ter bevordering van het delen van resultaten van studenten en 
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onderzoekers, het verkrijgen van inzichten in de evaluatie/reflectie van de opdrachten, het 

aantonen van de verbinding met de regionale transitieagenda, en het presenteren van de 

plannen van CDKM>Limburg-Univer©ity voor het volgende collegejaar.  

 

- Lokaal beleid 

o Vertaling onderzoeksagena per ULL naar concrete innovative kennis, adviesen, 

ontwerpen, etc. 

o Het ontwerpen en implementeren van een digitaal platform ter bevordering van 

kennisdeling en kennisopbouw voor de vijf ULL’s. Dit doen we door een database op te 

zetten voor het brede CDKM>Limburg-Univer©ity netwerk, met daarin informatie over 

projecten en lopende activiteiten, de studentproducten en het delen van 

onderzoeksresultaten.  

 

- Sociale/fysieke omgeving 

o Concrete samenwerking / co-creatie op locatie tussen studenten, docenten en onderzoekers 

met partners en lokale gemeenschap. 

o Vertaling van concrete innovatieve kennis, adviezen, ontwerpen naar implementatie van 

(sociale, fysiek/ruimtelijke, digitale) experimenten, pilots, interventies testen en evaluatie). 

6.2 WAAR STAAN WE NU IN DE IMPLEMENTATIE VAN DE INSTELLINGSBREDE LANGETERMIJNAMBITIE 

Implementatie op gebied van student inzet 
 
In ULL Maastricht hebben afgelopen 4 jaar ca. 2000 studenten deelgenomen aan onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten verbonden met CDKM>Maastricht. Zowel in Heerlen als in Geleen hebben de 
afgelopen 2 collegejaren 500 studenten deelgenomen aan onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Studenten 
namen/nemen deel vanuit bestaande minors, stages, afstudeerateliers en challenges. De ULL’s in 
Roermond en Weert zijn nog in opstart; hier hebben nog geen studenten aan deelgenomen. Wel is er in 
Weert een bestaande samenwerking met de academie Built Environment (ca. 120 studenten per jaar) die 
wordt gecontinueerd als onderdeel van het ULL Weert.  
 
Implementatie op gebied van organisatie intern 
 
Met docent-onderzoekers van de academies die afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de 
CDKM>Maastricht (ULL Maastricht), ULL Heerlen en ULL Sittard-Geleen heeft een evaluatie plaats 
gevonden en een verkenning van mogelijkheden om met studenten aan te sluiten bij CDKM>Limburg-
Univer©ity. Deze academies staan positief tegenover de opschaling in CDKM>Limburg – Univer©ity. In 
voorbereiding op het CDKM>Limburg-Univer©ity is overleg geweest op alle niveaus (CvB, directeuren van 
de Zuyd domeinen, teamleiders van de Zuyd academisch, docenten en onderzoekers). Op al deze niveaus 
wordt het projectvoorstel ondersteund en is een domeinoverstijgend kernteam gevormd dat onderzoek en 
onderwijs moet verbinden. Het engagement van de domeinen Techniek en ICT en Zorg en Welzijn is groot, 
deelname van alle academies is gegarandeerd. Vanuit de andere drie domeinen is deelname van enkele 
academies deel. CDKM>Limburg – Univer©ity streeft naar deelname van alle academies van de vijf Zuyd 
domeinen. 
 
Implementatie op gebied van netwerkontwikkeling 
 
De samenwerking in iedere ULL bestaat uit; gemeente, woningcorporatie, welzijnsorganisatie(s), 
bewonersorganisatie, MKB. Voor elke ULL zijn hier nog stappen in te zetten om tot deze ideaal situatie te 
komen (zie overzicht netwerk). Waar nog niet een structurele partner is ingebed in een ULL, zijn er wel 
contacten samenwerkingen die binnen het ULL bestendigd kunnen worden. 
 
Implementatie op gebied van gezamenlijke onderzoeksagenda’s voor de ULL’s 
 
Met elk van de 3 bestaande en 2 te starten ULL’s vindt afstemming plaats over de gezamenlijke 
onderzoeksagenda van de partners binnen elk ULL. In Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen gebeurd dit op 
basis van de reeds bestaande inhoudelijke samenwerking en met de blik op toekomstige ontwikkelingen, 
voor Roermond en Weert wordt dit momenteel verkend. In de periode maart-juli 2023 zullen de 
onderzoeksagenda’s nader worden afgestemd en vastgesteld, waarna ze in de aanloopperiode naar en 
gedurende het collegejaar ’23-’24 door het ‘kernteam onderwijs en onderzoek’ worden vertaald naar 
onderzoeksvragen en onderwijsopdrachten. 
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6.3 VISIE OP DE BORGING VAN  CDKM>LIMBURG-UNIVER©ITY 

De aanpak wordt geborgd in samenhang met- de duurzaamheid van het consortium; door regelmatig overleg 

en evaluatie op drie niveaus binnen Zuyd (strategisch, programmatisch, operationeel), en door de 

onderzoeksagenda’s van de ULL’s jaarlijks af te stemmen op de onderwijs- en onderzoeksambities van de 

verschillende Zuyd domeinen.  

 

Dankzij de structurele onderzoeksagenda’s werken studenten, docenten en onderzoekers aan 

onderwijsopdrachten en onderzoeksvragen waarbij ze voortbouwen op reeds eerder opgeleverde resultaten. 

Op deze manier kunnen zowel Zuyd als het consortium gebruik maken van eerdere resultaten, waardoor 

opdrachten in de kern een structureel karakter hebben. Dit bevordert de continuïteit van samenwerking en 

vergroot de meerwaarde hiervan voor Zuyd, omdat er niet continu nieuwe projecten moeten worden 

ontwikkeld. Op deze manier hebben de ULL’s doorlopende onderwijscycli waaraan studenten, docenten en 

docentonderzoekers per challenge, blokperiode, semester of jaar kunnen deelnemen. Ons doel is om dit te 

realiseren in 2024-2025 en vanaf hier stapsgewijze uitbreiding van opdrachten en projecten plaats te laten 

vinden. Relevante kennis en data over de opdrachten en de praktische toepasbaarheid van resultaten, 

helpen de betrokken partijen van het consortium door te ontwikkelen en te vernieuwen.   

 

De vijf Zuyd domeinen met daarbij behorende academies geven commitment op de structurele inzet van 

docenten en studenten in de ULL’s. Zo is betrokkenheid vanuit de opleidingen gegarandeerd. Om ook de 

betrokkenheid bij docenten en onderzoekers te vergroten, geven we presentaties aan domeindirecteuren en 

opleidingsmanagers. 

6.4 BESCHRIJVING VAN BESTUURLIJKE AANDACHT EN INZET VOOR DEZE AANPAK 

Bestuurlijke aandacht en inzet is er bij elk van de consortiumpartners. Dit blijkt uit de aandacht en inzet in het 

verleden, uit de (bestuurlijke) betrokkenheid bij het ontwikkelproces van dit projectvoorstel, de cofinanciering 

door de gemeenten, en deelname van de bestuurders van de consortiumpartners in overleggen op 

strategisch niveau. In ULL Maastricht is de bestuurlijke inzet en aandacht vergroot door betrokkenheid van 2 

wethouders (onderwijs en veerkrachtige wijken), waar dit voorheen 1 wethouder was (onderwijs). Vanuit 

Heerlen zijn de wethouders Wonen, Milieu & Circulariteit, Buurtvoorzieningen en Ruimtelijke Ordening direct 

aangesloten. Vanuit Roermond de wethouder Onderwijs, Sport en Wijken. Voor Sittard-Geleen de Manager 

Maatschappelijke Ontwikkeling en vanuit Weert het Afdelingshoofd Ruimte en Economie. 

 

Gezamenlijk zijn de bestuurders van alle consortiumpartners overeengekomen:  

• De regionale transitieagenda is leidend in het oppakken van maatschappelijke opgaven die relevant 
zijn voor het onderwijs.  

• We verkiezen een thematische aanpak boven een geografische; elk ULL heeft zijn eigen context en 
thematiek. 

• Gezien de maatschappelijke urgentie, kiezen we voor versnelling op een aantal thema’s in plaats van 
verbreding.  

• We zetten activiteiten op om de CDKM structureler in te bedden in de verschillende lagen van onze 
organisaties. 

• Alle partners – met de penvoerder als trekker – werken samen aan een eenduidige, heldere en 
concrete terugkoppeling aan de partners over uitkomsten en voortgang. Successen worden gevierd 
en zichtbaar gecommuniceerd binnen en buiten het netwerk. Jaarlijks zal aan het eind van het 
collegejaar (met ingang van ’23-’24) een gezamenlijk afsluitend CDKM>Limburg-Univer©ity 
symposium worden georganiseerd om de zichtbaarheid verder te vergroten. 

6.5 BESCHRIJVING INSTELLINGSBREDE AANPAK 

Om CDKM>Limburg-Univer©ity instellingsbreed te laten landen, volgen we binnen Zuyd de 

oragnisatiestructuur van de CDKM>Limburg-Univer©ity. Dit houdt in dat de landing in Zuyd plaatsvindt langs 

bestuurlijke lijnen, langs programmatische lijnen (de ULL’s) en op de operationele lijn (het kernteam 

onderwijs en onderzoek). Vanuit het CvB van Zuyd wordt besloten hoe de instelling deelneemt aan de 
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CDKM>Limburg-Univer©ity. Deze beslissingen vloeien door in het onderwijs, bijvoorbeeld aan de hand van 

het Instellingsplan van Zuyd.  

Op programmaniveau, binnen de ULL’s, zijn per ULL teams verantwoordelijk voor het vaststellen en 

faciliteren van de onderzoeksagenda’s die in de ULL worden uitgevoerd. Hier is Zuyd vertegenwoordigd 

dankzij een projectleider en lectoren. In elk ULL programmateam zit ook een student, zodat de 

onderzoeksagenda’s ook worden afgestemd op de behoeften van de student. De ULL programmateams 

organiseren samen met het kernteam onderwijs en onderzoek (zie hieronder) interdisciplinaire challenges en 

afstudeerateliers aan de hand van de onderzoeksagenda’s in de ULL’s. 

De Zuyd projectleiders zijn ook lid van het kernteam, net als docent-onderzoekers van de Zuyd domeinen en 

lectoren op de transitiethema’s. Zo worden de onderwijsdomeinen en onderzoek geïntegreerd in de ULL’s. 

De docent-onderzoekers uit het kernteam zijn nauw verbonden met het onderwijs binnen hun domein en 

fungeren als ‘makelaars’ om onderzoeksvragen en onderwijsopdrachten in het onderwijs uit te kunnen zetten 

bij opleidingen, met minorcoördinatoren, stagecoördinatoren en afstudeercoördinatoren. Het kernteam zorgt 

dan ook voor goede communicatie over de opdrachten, het verbinden van docenten en studenten met het 

netwerk binnen de ULL’s en voor het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking, gezamenlijke 

feedback en kennisdelingsmomenten tussen de opleidingen voor opdrachten die in de ULL worden 

uitgevoerd. Door periodiek de ULL’s te evalueren, voeden de projectleiders het CvB voor beslissingen 

omtrent samenwerking binnen het netwerk en de sturing binnen Zuyd. 

 

 

 

 Organisatiemodel over landing CDKM>Limburg - Univer©ity in het onderwijs 

6.6 ACTIVITEITENPLAN, INCLUSIEF EEN DUIDELIJK OVERZICHT VAN TUSSENTIJDS TE BEHALEN DOELSTELLINGEN  

Het Activiteitenplan is ingericht rond 4 werkpakketten die tevens gelinkt zijn aan opschalingsdimensie(s) en 

organisatieniveau(s: 

WP1: Management 

WP2: Urban Living Labs 

WP3: O&O organisatie en implementatie 

WP 4: Communicatie  

 

 

 

 



Trajectvoorstel regeling City Deal Kennis Maken 2023 

indieningsronde januari 2023 

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA  Pagina 19 van 26 

 
 

WP1 Management WP leader Nurhan Abujidi 

Doelen Management van het WP en het complete programma 
Afstemming met consortiumpartners op strategisch niveau (stuurgroep) 

Activiteiten Strategisch: stuurgroep informeren over ontwikkeling van het CDKM>Limburg-
Univer©ity programma (2x per collegejaar) 
Programmatisch: afstemming van de thema’s per ULL met regionale transitie 
agenda’s en relevante regionale programma’s (2x per collegejaar) 
Operationeel: afstemming van de onderzoeksagenda’s van de ULL’s met het 
kernteam (2x per collegejaar) 

Resultaten/KPI’s Strategisch niveau: 
Symposium met eindresultaten, evaluatie, doorkijk. 
Opstellen van gezamenlijke regionale transitieagenda. 
 
Programma ULL niveau: 
2 bijeenkomsten per jaar per ULL community (jaarprogramma, evaluatie/reflectie). 
 
Operationeel niveau Zuyd: 
2 bijeenkomsten per jaar met kernteam (jaarprogramma, evaluatie/reflectie). 

Mijlpalen  • Dialoog over strategische transitieagenda op regionaal niveau. 
 

• Positionering van Zuyd als actieve partner bij het opstellen van regionale 
transitieagenda. 
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WP 3 O&O organisatie en 
implementatie 

WP leader Ingid Severens 

Doelen Vertaling van ULL onderzoeksagenda’s naar onderwijsopdrachten en 
onderzoeksvragen 
Ontwikkelen activiteiten en verwachte resultaten per ULL per jaar 

Team 1-2 docenten per domein, ULL projectleiders, lector vanuit transitiethema’s 

Opschalingsdimensie Scaling-deep (organisatie), scaling up (impact) 

Niveau Operationeel 

WP2  Urban living labs  WP leader Herwin Sap  

• WP 2.1 Heerlen  
• Wp 2.2 Maastricht  
• Wp 2.3 Sittard-Geleen  
• Wp 2.4 Roermond  
• Wp 2.5 Weert  

• Herwin Sap* 
• Marlou Driessen* 
• Marijn van de Weijer* 
• Nouran Serag* 
• Stefano Blezer* 

Doelen • Op-/bijstellen gezamenlijke onderzoeksagenda per ULL 
• Onderzoeksagenda’s verbinden met bestaande programma’s en initiatieven ULL 

partners 
• Evalueren van resultaten 
• Rapporteren aan stuurgroep 
• Evt. uitbreiding ULL partners/netwerk; streven is om in elk ULL naast 

consortiumpartners (gemeente, woningcorporatie, onderwijsinstellingen) samen te 
werken met een breed netwerk incl. maatschappelijke organisatie(s), 
bewonersorganisatie(s) en MKB(‘s). 

Team per ULL Zuyd ULL projectleider*, projectleiders/inhoudsdeskundigen vanuit partners 
(gemeente, woningcorporatie, evt. breder netwerk), lector(en), student 

Opschalingsdimensie Scaling-out, scaling-deep, Scaling-up 

Niveau Programmatisch 

Activiteiten • Structureel overleg met de partners per ULL (4x per collegejaar) 
• Opstellen en evalueren van onderwijsopdrachten/onderzoeksvragen i.s.m. ULL 

partners (4x per jaar) 
• Ontwikkelen en organiseren van challenges and workshops i.s.m. ULL partners 

(minstens 2 challenges per collegejaar) 
• Ontwikkelen en organiseren afstudeeratelier i.s.m. ULL partners (1 

afstudeeratelier per ULL per collegejaar) 
• Organiseren van eventuele doorontwikkeling en implementatie van 

studentproducten en onderzoeksresultaten i.s.m. ULL partners (2x per jaar) 
• Community development (partners/netwerk) 
• Doorontwikkeling ULL methode/aanpak 
• Verbinden met onderwijs-/kennisinstellingen 

Resultaten//KPI’s • Resultaten van onderwijs-/onderzoekactiviteiten (incl. evt. Interventie/prototype) 
• Organisatie van 2 challenges per jaar 
• Community per netwerk met partners/netwerk 
• ULL methodiek 

Mijlpalen ULL Maastricht, ULL Heerlen, ULL Sittard-Geleen 

• Onderzoeksagenda’s vanaf mei 2023 

• Verdere uitbreiding netwerk vanaf september 2024 

• (door)ontwikkelen community vanaf september 2024 
ULL Weert, ULL Roermond  

• Onderzoeksagenda’s vanaf december 2023 

• Uitbreiding netwerk vanaf september 2024 

• Community ontwikkelen vanaf september 2024 
 
Nieuwe vormen van multilevel en transversaal onderwijs en onderzoek via 
challenges. 
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Activiteiten • Opstellen en evalueren van onderwijsopdrachten/onderzoeksvragen in relatie 
tot academies (2x per blok12) 

• Verbinden met Zuyd academies. 
• Inrichten samenwerking en kennisdeling tussen 

studenten/docenten/onderzoekers en partners 
• Organiseren van gezamenlijke start-, samenwerking-, kennisdeling- en 

presentatiemomenten i.s.m. docenten van deelnemende academies 

Resultaten/KPI’s • Concrete onderwijsopdrachten/onderzoeksvragen aansluitend bij academies 
van de 5 Zuyd domeinen 

• Concrete resultaten van studenten en onderzoekers t.b.v. kennisdeling/-
opbouw (report, design scenario, concrete interventies, etc.) 

Mijlpalen Organisatiemodel voor instellingsbreed verbinden van onderzoekagenda’s van 
de ULL’s met het onderwijs en onderzoek. 
Alle academies van de vijf Zuyd domeinen verbinden met de ULL’s van 
CDKM>Limburg – Univer©ity. 
Elke Zuyd student heeft de mogelijkheid om via de ULL’s te werken aan 
maatschappelijke opgaven in steden. 

 

WP 4 communicatie en 
disseminatie 

WP leader Anne Van Dun  

Doelen Zichtbaarheid te garanderen en bewustzijn over de CDKM te vergroten onder 
geïnteresseerde stakeholders en het publiek.   
Resultaten delen om nieuwe partners met aanvullende expertise te werven.  
Showcase om aan te tonen hoe in ULL’s effectief aan maatschappelijke 
vraagstukken in steden kan worden samengewerkt. 
Toegankelijk maken van student-/onderzoeksresultaten.    

Team Stagiair(e)s/afstudeerders Zuyd academie Communicatie en Media Design, 
studenten Zuyd academie Hotelschool (minors Management Consultancy en 
Horizons in Hospitality).  

Opschalingsdimensie Scaling-out (verspreiden), scaling-deep (organisatie), scaling-up (impact) 

Niveau Programmatisch, operationeel 

Activiteiten • Ontwikkelen communicatieplan en disseminatieplan voor CDKM>Limburg-
Univer©ity en de vijf ULL’s i.s.m. partners 

• Definiëren en evt. ontwikkelen van communicatie en disseminatie 
tools/media/kanalen, 

• Ontwikkelen van communicatie materiaal voor CDKM en elk ULL; nieuwsbrief, 
website.  

• Ondersteunen van onderzoekers bij kennis disseminatie 
• Ondersteunen van kernteam O&O bij communicatie binnen Zuyd 

Resultaten/KPI’s • Efficiënte communicatiestructuur m.b.t. CDKM>Limburg-Univer©ity en de vijf 
ULL’s  

• Toegankelijke en actuele database/platform voor disseminatie van 
studentproducten en onderzoeksresultaten m.b.t. de vijf ULL’s   

• Organisatie jaarlijks CDKM>Limburg-Univer©ity symposium i.s.m. de partners. 

Mijlpalen Database met onderwijs- en onderzoeksresultaten t.b.v. kennisdeling en –
opbouw met alle consortiumpartners en het brede netwerk.  

 

 

 

 

 

12 1 blokperiode bij Zuyd is 10 lesweken. 
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7 TRAJECTORGANISATIE EN -MANAGEMENT 

Aantal woorden 698 

 

7.1 TRAJECTORGANISATIE 

De verantwoordelijkheid voor uitvoering van het traject ligt bij Zuyd (lectoraat Smart Urban Redesign) 

ondersteund door de stafdiensten, in samenwerking met de consortiumpartners. Deze verantwoordelijkheid 

komt terug op de volgende organisatieniveaus: 

o Strategisch niveau 

o Programmatisch niveau 

o Operationeel niveau 

Een samenvattend overzicht hiervan wordt gegeven op bladzijde 23.  

 

Strategisch niveau 

Op strategisch niveau vormt zich een stuurgroep. De stuurgroep met bestuurders van de consortiumpartners 

ontwikkelt en bewaakt op strategisch niveau de visie op het verbinden van onderwijs en onderzoek met 

relevante maatschappelijke vraagstukken en regionale agenda’s. De Stuurgroep neemt op directieniveau 

beslissingen over de CDKM>Limburg-Univer©ity. 

 

De stuurgroep komt halfjaarlijks bijeen, en is verantwoordelijk voor: 

1. Monitoren van en inhoudelijk sturen op de voortgang, worden de afgesproken resultaten gehaald  

2. Waar nodig op bestuurlijk niveau (meer) draagvlak creëren, ze bekleden een lobby functie naar 

regionale en nationale instanties 

3. Afspraken maken over structurele inbedding van de CDKM-activiteiten bij de verschillende 

organisaties die voortvloeien naar de overige niveaus van de samenwerking.  

 

Programmatisch niveau 

Op programmaniveau wordt er per ULL een programmateams opgericht. Deze programmateams bestaan 

uit: de projectleider van Zuyd (de ULL projectleider), een deskundige van de gemeente en de 

woningcorporaties, onderzoekers en lectoren, studenten en eventuele vertegenwoordigers van de 

netwerkpartners. Elk van deze teams richt zich op de samenwerking binnen de ULL’s in de desbetreffende 

gemeente waar de ULL is gevestigd. De ULL programma teams zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en 

faciliteren van de onderzoeksagenda’s van de ULL’s. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 

onderzoeksagenda’s goede aansluiting vinden bij de onderwijsprogramma’s. De Zuyd ULL projectleiders 

maken ook onderdeel uit van het O&O kernteam om de ULL’s, het onderwijs en het onderzoek structureel bij 

elkaar te laten komen. De programmateams komen vier keer per jaar bijeen, en zijn verantwoordelijk voor: 

1. Samen met ULL partners op/-bijstellen van de gezamenlijke onderzoeksagenda voor elk van de ULL’s  

2. Betrekken partners bij opdrachten/vraagstukken die landen in de ULL’s 

3. Monitoren en evalueren van de samenwerking tussen de consortiumpartners in de ULL’s 

4. Monitoren van het succes van de opschaling en inbedding van projecten en de CDKM>Limburg-

Univer©ity in de Zuyd-academies   

5. Samen met ULL partners organiseren van interdisciplinaire challenges, stages, multidisciplinaire 

afstudeerateliers. 

 

Operationeel niveau   
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Op operationeel niveau vormt zich een kernteam. De leden van het kernteam zijn docent-onderzoekers die 

zijn verbonden aan een academie van de domeinen én aan een lectoraat. Zij zijn verantwoordelijk voor het 

vertalen van de onderzoeksagenda’s en vraagstukken vanuit de ULL’s naar concrete opdrachten waar 

onderwijs en onderzoek binnen Zuyd bij elkaar komen en interdisciplinair door studenten en docenten met 

elkaar kan worden samengewerkt.  

 

Het kernteam komt 8 per jaar bijeen (2x per blok), en heeft de volgende kerntaken;  

1. Opstellen en evalueren onderwijsopdrachten/onderzoeksvragen vanuit de 

onderzoeksagenda’s van de ULL’s (2x per blok ) 

2. Verbinden van onderwijsopdrachten/onderzoekvragen met Zuyd academies en partner 

kennisinstellingen. 

3. Organiseren samenwerking en kennisdeling tussen studenten/docenten/onderzoekers en 

partners 

4. Organiseren van gezamenlijke start-, samenwerking-, kennisdeling- en 

presentatiemomenten met docenten van deelnemende academies 

 

 

Projectorganisatie CDKM>Limburg-Univer©ity 

 

Projectorganisatie 

Het kernteam voert (1x per blok) met het programmateam overleg om te bespreken hoe de inhoudelijke 

afstemming tussen onderwijs, onderzoek en de ULL’s verloopt en aan te geven hoe dit vanuit hun 

perspectief kan worden verbeterd. Ingewikkelde punten waar partners op kernteamniveau en programma 

niveau niet uitkomen, worden geagendeerd bij de stuurgroep. Vanuit het programmateam wordt ook ieder 

kwartaal een terugkoppeling gemaakt naar de stuurgroep, om aan te geven hoe de samenwerking in de lab 

verloopt, om resultaten uit de labs te delen met de stuurgroep en om input te geven bij strategische 

overleggen waarin de stuurgroep beslissingen neemt over de samenwerking in één van de vijf gemeenten. 

Gezamenlijk beslissen het kernteam en programmateam over de inhoud en vorm van de 

communicatiestrategie naar de buitenwereld waarmee nieuwe partners worden geënthousiasmeerd voor de 

CDKM>Limburg-Univer©ity.  

7.2 TRAJECTPLANNING 

Vanaf collegejaar 2023-2024 zijn de drie ULL’s in Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen operationeel. Dat wil 

zeggen dat iedere ULL een onderzoeksagenda heeft en dat hier multidisciplinaire onderwijs- en 
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onderzoeksactiveiten plaatsvinden. In de zomer 2024 is het eerste afsluitende evenement van 

CDKM>Limburg-Univer©ity, deze wordt daarna jaarlijks georganiseerd.  

 

Vanaf collegejaar 2024-2025 zijn ook de ULL’s Roermond en Weert operationeel en worden in alle ULL’s 

doorlopend nieuwe multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksactiveiten georganiseerd.  
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8 DATAMANAGEMENTPARAGRAAF 

 

1 Worden er data verzameld of gegenereerd die voor hergebruik geschikt zijn? 

JA 

Ja: beantwoord vraag 2 t/m 4. 

Nee: licht toe waarom het onderzoek niet leidt tot herbruikbare data, of tot data die niet 

kunnen worden opgeslagen of om andere redenen niet relevant zijn voor 

hergebruik. 

2 Waar worden de data gedurende het onderzoek opgeslagen? 

• Zuyd Hogeschool is verantwoordelijk. Data wordt opgeslagen op de interne servers van 

Zuyd in een veilige omgeving. Deze servers maken dagelijks een back-up op 2 servers 

op verschillende geografische plekken.       

• De resultaten van de projecten zullen worden opgeslagen op het intern beveiligde 

platform van het consortium.  

• Daarnaast wordt een gedeelte van de ruwe data (transcripten) opgeslagen op Figshare 

(https://zuyd.figshare.com/). Figshare maakt back-ups op 2 servers in Zwitserland. Zuyd 

Hogeschool is verantwoordelijk. Data wordt opgeslagen op de interne servers van Zuyd 

in een veilige omgeving. Deze servers maken dagelijks een back-up op 2 servers op 

verschillende geografische plekken.       

3 Hoe worden de data na afloop van het project voor de lange termijn opgeslagen en 

voor hergebruik beschikbaar gesteld voor derden? Voor wie zijn de data 

toegankelijk? 

Veel van de data zal al in open access publicaties gepubliceerd worden. De rest van de 

data blijft opgeslagen in de Microsoft Teams omgeving van ZUYD gedurende 10 jaar. Op 

aanvraag, en met instemming van de partners die hebben meegeholpen, zal deze data 

beschikbaar worden gesteld aan derden. 

Het platform wordt gelinkt aan de SURD-website, waardoor het lectoraat na afronding van 

het project voort blijft bestaan en resultaten inzichtelijk blijven na afronding van het project. 

De resultaten van de projecten worden gedeeld met de partners, het publiek en studenten 

voor vervolgopdrachten.13 

4 Welke voorzieningen (ICT*, (beveiligd) archief, koelkasten of juridische expertise) zijn 

naar verwachting nodig voor de opslag van data gedurende het onderzoek en na het 

onderzoek? Zijn deze beschikbaar? 

* Met ICT-voorzieningen voor dataopslag wordt bijvoorbeeld bedoeld: capaciteit voor 

dataopslag, bandbreedte voor datatransport en rekenkracht voor dataverwerking. 

Voor dit onderzoek is alleen ICT capaciteit nodig voor dataopslag. Dit onderzoek zal 

geen grote hoeveelheden complexe data genereren, en opslag zal dus maar een 

gelimiteerde hoeveelheid opslagcapaciteit vereisen. De ICT voorzieningen zijn hiervoor 

beschikbaar. 

  

 

 

 

13 De informatie die wordt gepresenteerd op het platform voldoet aan de GDPR-regeling 
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9 BETROKKEN ORGANISATIES IN TOTAAL 

Netwerkvorming 

Type organisatie Aantal 
Waarvan 

consortiumpartner 
Waarvan overige 

partners 

Hogeschool 3 3  

Universiteit 2 2  

Koepel- of brancheorganisatie    

Beroepsvereniging    

Publieke instelling 6 5 1 

Mkb-onderneming    7 1 6 

Bedrijf (geen mkb-onderneming) 1 1  

Onderwijsinstelling anders dan 
hogeschool of universiteit    3    2 (MBO-instellingen)    1 (VO-instelling) 

Maatschappelijke Stichting    3   0    3 

 


