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Ben je een ambitieuze student en op zoek naar extra uitdaging in 
de praktijk? Wil jij werken aan innovatieve oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken? Wil jij na deelname een Urban 
Innovation Professional-certificaat ontvangen? Doe dan mee aan 
deze minor!  

In deze minor werk je in een team van ambitieuze studenten van 
verschillende opleidingen aan het integraal aanpakken van 
grootstedelijke Almeerse vraagstukken. Je leert hoe je tot creatieve 
en innovatieve beroepsproducten komt. Samen met meerdere 
bedrijven en instellingen vormt jouw studentengroep en de 
betrokken docenten, onderzoekers en lectoren van Windesheim 
Almere de leerwerkgemeenschap Urban Innovation Almere. Je 
werkt – ieder vanuit zijn of haar eigen vak – aan een gezamenlijke 
opdracht. Die opdracht komt van de bedrijven en instellingen uit 
Almere. Zo kun je hen meteen laten zien wat je waard bent. 

Leerdoelen 

In deze minor ontwikkel je je verder als expert in je eigen vakgebied 
die weet hoe je vanuit jouw expertise kunt bijdrage aan een 
complex en weerbarstig maatschappelijk vraagstuk. Daarbij komen 
economische, sociaal-inclusieve en ecologische invalshoeken aan 
bod, wat deze multidisciplinaire minor erg afwisselend maakt. 

Jouw eigen inbreng en initiatief zijn nadrukkelijk het uitgangspunt. 
Je krijgt geen kant-en-klare opdracht. Dat vraagt om een ‘creative 
mind’, om een out-of-the-box oplossing te verzinnen die inzichten 
vanuit verschillende disciplines combineert (‘synthesizing mind’) en 
een drive om op een respectvolle manier met en door bewoners en 
medestudenten samen te werken aan het maatschappelijke en 
wijkgerichte vraagstuk (‘respectful & ethical mind’). 

Deelnemers worden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen aan de 
hand van Five Minds for the Future van Howard Gardner. 

Opzet en locatie 

Je bent meerdere dagen per week op locatie in de wijk (Fieldlab) 
aanwezig. Op die manier leer je de wijk, de bewoners en de 
opdrachtgevers beter kennen wat helpt bij het formuleren en 
uitvoeren van je teamopdracht binnen één van de Fieldlabs en je 
individuele opdracht. Op de andere dagen volg je interessante en 
innovatieve vakken en opdrachten, waarin je aan de slag gaat met 
de drie urban innovation uitdagingen die spelen in Almere:  

* Hoe kan het economisch ecosysteem worden versterkt; zowel wat 
betreft de wendbaarheid als weerbaarheid van bedrijven en 
werknemers? (economische invalshoek) 

* Hoe kunnen zowel de zelfredzame als de kwetsbare groepen 
worden ondersteund om hun veerkracht te behouden dan wel te 
herstellen? (sociale invalshoek)  

* Hoe kan stedelijke ontwikkeling en in-, c.q. uitbreiding zowel 
ecologisch én sociaal-inclusief én economisch haalbaar worden 
gerealiseerd? (ecologische invalshoek)  

Voor deze derde invalshoek volg je bijvoorbeeld een meerdaagse 
workshop ‘Circulair Ontwerpen’. Ook opdrachtgevers hebben 
aangegeven zich nog verder te willen ontwikkelen in deze 
invalshoeken. Er zullen door de leerwerkgemeenschap dan ook 
regelmatig kennisuitwisselingsbijeenkomsten, werkbezoeken en 
excursies worden georganiseerd waar je aan deelneemt. Verder kun 
je 24 uur per dag online samenwerken met je teamgenoten en de 
hele leerwerkgemeenschap.  

Individuele opdracht (15 EC) 

De drie invalshoeken van Urban Innovation, de Sustainable 
Development Goals (3, 4, 8, 10 en/of 11) en de leeruitkomsten van 
je opleiding vormen de mogelijke ingrediënten van je individuele 
opdracht die je zelf formuleert. 

 

https://smartvenue.nl/fieldlab/
https://howardgardner.com/five-minds-for-the-future/
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals


Teamopdracht (15 EC) 

De teamopdracht is een co-maker opdracht binnen één van de 
Fieldlabs. In samenspraak met de opdrachtgevers bepaal je als team 
de formulering van de teamopdracht die jullie vervolgens 
gezamenlijk uitvoeren. 

het Fieldlab-vraagstuk is een maatschappelijke en wijkgericht 
vraagstuk van meerdere opdrachtgevers dat complex en 
weerbarstig is, zodat studenten uit meerdere studierichtingen nodig 
zijn om aan het vraagstuk te werken.  

Fieldlabs 

Er zijn op dit moment drie Fieldlabs Urban Innovation waarin we – 
onder andere via deze minor - door kennis en inzicht uit meerdere 
disciplines en met meerdere stakeholders (o.a. de gemeente, 
woningbouwcorporaties, sociale instellingen en bewoners) een 
innovatieve wijkgerichte aanpak ontwikkelen en onderzoeken.  

1. Fieldlab ‘Veerkracht in Filmwijk’ 

Wil je leren hoe je de veerkracht van bewoners en ondernemers in 
een wat oudere wijk in Almere vergroot?  

De aanpak in Filmwijk is er onder meer op gericht om de veerkracht 
en fysieke en geestelijke gezondheid van gezinnen en ouderen in 
Filmwijk te verbeteren.  

In dit Fieldlab zoek je met medewerking van een groot aantal 
opdrachtgevers naar oplossingen die wel bijdragen aan een 
langdurige verbetering van gezondheid van gezinnen, en naar 
voorzieningen die beter aansluiten op de behoeften van ouderen en 
hen veerkrachtig houden. Verbetering van veerkracht en fysieke en 
geestelijke gezondheid betekent eveneens oog hebben voor het 
sociaal functioneren van gezinnen en ouderen maar ook de sociale 
kwaliteit en kansen van de wijk en directe omgeving. [meer lezen] 

2. Fieldlab ‘Eenheid in Europakwartier’ 

Wil je leren hoe je samen met bewoners en ondernemers in een 
nieuwe wijk van Almere meer eenheid realiseert tussen de 
gebouwde stad en de beleefde stad?  

De wijkaanpak in het Europakwartier in Almere Poort is er onder 
meer op gericht om de eenheid te realiseren tussen de gebouwde 
stad en de beleefde stad, tussen de fysieke omgeving van stenen en 
straten en de sociale omgeving van mensen en hun directe 
leefomgeving. Omdat in 2022 een nieuwe Omgevingswet van kracht 
wordt, bereidt de gemeente Almere zich hierop voort en is er 
behoefte aan nieuwe beroepsproducten en evaluaties om te 
achterhalen welke interventies wel en welke niet goed werken om 
de leefbaarheid te verhogen en hoe burgers bij de invoering van 
deze nieuwe wet betrokken kunnen worden. [meer lezen] 

3. Fieldlab ‘Smart City’ 

Wil je leren hoe je samen met Floriade bv en mkb-ondernemers in 

Almere smart city applicaties ontwikkeld voor een duurzame 
digitale leefomgeving? 

Voor het eerst in Nederland wordt de fysieke ontwikkeling van een 
woonwijk (‘Hortus’) in belangrijke mate op hetzelfde moment 
uitgevoerd als de ontwikkeling van wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade Expo 2022. Dit unieke gegeven maakt dat het Floriade 
terrein een ideale proeftuin vormt. [meer lezen] 

Wie zoeken wij?  

De minor Urban Innovation staat open voor alle studenten die 
gemotiveerd zijn, ongeacht hun studierichting. Afhankelijk van je 
studierichting beoordelen we samen met jou welk Fieldlab voor jou 
het meest interessant en/of relevant is.  

Toetsing 

Je wordt op twee manieren beoordeeld: een teambeoordeling voor 
de teamopdracht (15 EC) en een individuele beoordeling voor de 
individuele opdracht (15 EC). Voor de teamopdracht maak je een 
eindproduct dat je kunt tentoonstellen, of via een workshop kunt 
overdragen aan een breed publiek van o.a. bewoners. Beide 
beoordelingen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer.  

Certificaat 

Na succesvol afgeronde deelname aan de minor ontvang je een 
Urban Innovation Professional certificaat van de gezamenlijke 
opdrachtgevers van de leerwerkgemeenschap Urban Innovation. 
Daarmee kun je aantonen dat je geleerd hebt hoe jij je vak inzet 
buiten je eigen beroepspraktijk en hoe je samen met andere 
vakdisciplines tot innovatieve oplossingen komt. Een pré op je CV! 

Overige bijzonderheden 

• Locatie: Almere 

• Onderwijsperiode: semester 1 en 2; start sept 2021 

• Aantal EC: 30 (voltijds) 

• Voertaal: Nederlands 

• Ingangseisen: propedeuse en minimaal 90 EC’s behaald 

• Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 50 

• Motivatiegesprek: Met elke studenten wordt na inschrijving 
een motivatiegesprek gevoerd, waarin wordt bepaald of je kan 
deelnemen. Dit garandeert dat je start met een groep 
gemotiveerde medestudenten.   

• Ook mbo-studenten, leerlingen van Technasia en jongeren die 
hun maatschappelijke diensttijd vervullen kunnen participeren 
in een Fieldlab. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de minor 
coördinator, Ingrid Bakker: i.bakker@windesheim.nl    
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