
City Deal Kennis Maken,  
door Stef van den Broek (tweedejaars student Pabo Den Bosch en studentmedewerker OO ‘sH ) 
 
In de ‘City Deal Kennis Maken’ werken Nederlandse steden aan het versnellen en versterken van de 
duurzame samenwerking tussen stad en kennisinstellingen. 

Ook Den Bosch is enthousiast bezig met het opzetten van de City Deal Kennis Maken.  
Avans Hogeschool, Koning Willem 1 College, HAS Hogeschool, Helicon, Fontys en gemeente ’s-
Hertogenbosch werken samen om deze City Deal uit te voeren.  
Samen spannen zij zich in om ’s-Hertogenbosch aantrekkelijker te maken voor studenten en om 
studenten meer met elkaar te laten samen werken.  
 
Bij de Bossche City Deal staat het onderwerp Positieve Gezondheid centraal. De komende drie jaar 
zal dit thema verder worden uitgewerkt. Door de partijen zullen er verschillende challenges worden 
georganiseerd, die allen in het teken van dit thema staan. Denk hierbij aan het opstarten van 
leergemeenschappen, proeftuinen of Living Labs. Het doel is om de studenten en de maatschappij 
met elkaar te laten samenwerken om tot mooie resultaten te komen.  
 
Op 20 februari 2019 zijn partijen uit verschillende steden naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap gegaan om daar, tijdens een boeiend programma, hun succesverhalen inzake City 
Deal met elkaar te delen. Ook wij waren daar vanuit ’s-Hertogenbosch met een goede 
vertegenwoordiging, dus ook met studenten, aanwezig!  
 
Onder toeziend oog van Minister van Engelshoven (foto linksonder) vertelden vertegenwoordigers 
van de diverse steden elkaar hoe zij de City Deal aanpakken en wat hun successen en valkuilen zijn. 
Op deze manier ondersteunen zij elkaar om de City Deal te realiseren.  
 

  
 
 
Het was een geslaagde dag, waarbij ook forse nieuwe investeringen in deze City Deal werden 
aangekondigd. 
We gaan dan ook met veel inspiratie vanuit andere steden aan de slag in onze stad! 
 
 
Februari 2019, Stef van den Broek 
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https://agendastad.nl/city-deal-kennis-maken-dendert-door-alle-projecten-uit-de-startblokken-en-ocw-investeert/
https://agendastad.nl/agenda-item/kick-off-city-deal-kennis-maken-met-ministers-van-engelshoven-en-ollongren/

