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L
eiden ligt tussen 
twee metropo-
len in het hart 
van Holland. 
Een plek waar 
zowel gewoond 

als gewerkt wordt en die bol 
staat van kennis en cultuur. 
Deze stad, waar een derde 
van de werkgelegenheid 
afkomstig is van het Leiden 
Bio Science Park, biedt de 
ideale randvoorwaarden 
voor een ecosysteem voor het 
onderwijs.

“Alle niveaus van onderwijs 
zijn hier vertegenwoordigd,” 
legt wethouder Paul Dirkse 
uit. “Van peuter-, basis-, mid-
delbaar-, hbo, universitair tot 
onderwijs voor senioren. Als 
onderwijsinnovatie ergens 
mogelijk is, dan is het hier 
wel. Mijn rol als wethouder is 
om als katalysator te zorgen 
dat de verschillende werelden 
elkaar ontmoeten, versterken 
en stimuleren.” 

Leiden is dan ook trots dat 
het zichzelf in 2022 European 
City of Science mag noemen. 
Een jaar waarin volop aan-
dacht is voor alle disciplines 
in de wetenschap. Als kers 
op deze taart organiseert Lei-
den in de zomer van 2022 het  
EuroScience Open Forum 
(ESOF), het grootste  
interdisciplinaire weten-
schapscongres van Europa. 

Onderwijstafels
Een mooi voorbeeld van hoe 
de verschillende onderwijs-
velden elkaar ontmoeten 
zijn de onderwijstafels. Drie 
keer per jaar organiseert de 
gemeente een avond, waar-
bij docenten en bestuurders 
van het primair, voortgezet 
en hoger onderwijs elkaar 
ontmoeten. De gemeente faci-
liteert, maar de inhoudelijke 
thema’s worden gezamenlijk 

met het onderwijs bepaald en 
voorbereid.

Dirkse: “Het is niet van-
zelfsprekend dat deze werel-
den elkaar ontmoeten. Toch 
heeft juist die ontmoeting 
meerwaarde. Als mensen 
elkaar ontmoeten, ontstaan 
namelijk mooie ideeën. Aan 
de hand van thema’s, zoals 
bijvoorbeeld internationali-
sering, aansluiting primair 
voortgezet en speciaal onder-
wijs, raken mensen met 
elkaar in gesprek en kan ken-
nis gebundeld worden om 
bepaalde uitdagingen aan te 
pakken. Zo komen concrete 
projecten voort uit de onder-
wijstafels. Denk bijvoorbeeld 
aan het huidige tekort aan 
personeel. Door de koppen 
bij elkaar te steken, is het 
concept van hybridebanen 
ontstaan. Middels dit con-
cept, dat nog moet worden 
uitgewerkt, geef je docenten 
de kans om deels voor de klas 
te staan en daarnaast ook bij 
een bedrijf te werken.”

Innovatieprojecten
Een ander idee uit de onder-
wijstafels is de subsidie voor 
onderwijsinnovatie. Het 
doel hiervan is om de inno-
vatiekracht van de Leidse 
onderwijsinstellingen te 
versterken en goed onderwijs 
voor de toekomst blijvend 
mogelijk te maken. Docenten 
worden gestimuleerd om 
projecten in te dienen. Om 
het indienen zo laagdrempe-
lig mogelijk te houden, geldt 
inhoudelijk de eis dat het 
om een innovatief idee moet 
gaan. Om samenwerking en 
kennisdeling te stimuleren is 
elke aanvraag met minimaal 
één andere onderwijsinstel-
ling, moeten instellingen 
zelf een deel van het project 
meefinancieren en moet het 
idee of project worden opge-
nomen in de routine van de 
instelling.

Leidse Aanpak
Ook de Leidse Aanpak voor 
Talentontwikkeling (LATO) 
is bedacht tijdens een van 

de onderwijstafels. Doel van 
dit netwerk van onderwijs- 
en onderwijsgerelateerde 
instellingen is om samen 
de grote en kleine talenten 
van alle kinderen en jonge-
ren – van 0 tot 24 jaar – in 
de stad te ontdekken en te 
ontwikkelen. Hoe zie je dat 
een kind een talent – in de 
breedste zin van het woord 
– heeft en welke instrumen-
ten en kennis heb je daar-
voor nodig?

Pilot sta/zittafels
Nog een mooi voorbeeld is 
de pilot met sta/zittafels in 
het basisonderwijs. Leyden 
Academy for Vitality and 
Ageing doet voor dit project 
een driejarig onderzoek in 
twee klassen van een Leidse 
basisschool. Leerlingen die 
meedoen aan dit project 
kunnen zelf bepalen of ze tij-
dens de lessen staan of zitten 
aan speciaal ontwikkelde 
verstelbare schooltafeltjes. 
Doel van dit onderzoek is 
om te kijken of beweging op 
jonge leeftijd invloed heeft 
op het vitaal ouder worden. 
 
Leraar in Leiden
Naast het organiseren van 
onderwijstafels doet de 
gemeente nog veel meer op 
het gebied van onderwijsver-
nieuwing. Zo faciliteert zij 
diverse inspirerende onder-
wijsevenementen zoals de 
‘Nacht van de Leraar’, het 
Leids Onderwijs Festival,  
de ‘OnderwijsTopTalent 
Prijs’ en de ‘Nationale 
Onderwijsprijs’. 

Dirkse: “Als gemeente heb-
ben we de verantwoordelijk-
heid uit te dragen hoe belang-
rijk onderwijs is. We moeten 
een klimaat scheppen waar-
bij innovatie echt mogelijk is. 
Daar horen ook mislukkin-
gen bij. Hiermee willen we 
een ecosysteem neerzetten 
waar mensen graag een 
onderdeel van willen zijn. 
Daar kun je als stad meer aan 
doen dan je denkt.”

GESPONSORD

“Als onderwijsinnovatie 
ergens mogelijk is, dan is 

het in Leiden”

Leiden is een kennisstad. Deze plek heeft alles in huis: van peuterspeelzaal tot 
de oudste universiteit van Nederland en niet te vergeten dertien musea met een 

belangrijke educatieve functie. Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en 
Financiën bij de gemeente Leiden aan het woord hoe verschillende onderwijspartijen, 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken en constant innoveren.

Door Marjolijn Westerlaken

Yuri Matterman, Hoofd Educatieve Ontwikkeling Naturalis over Het 
Verwonderpaspoort: “Leren doe je overal!”
“De combinatie school en musea is een hele belangrijke combinatie in het leren van 
kinderen. Met het Verwonderpaspoort - een samenwerking tussen Leidse scholen en een 
groot aantal buitenschoolse organisaties- maken we dat mogelijk. 
Een schoolklas die zich inschrijft, krijgt voor ieder kind twee pasjes, een school- en een 
thuispas. Na een bezoek aan een museum scannen ze hun pasje en ontsluit zich een 
eiland in de digitale Verwonderwereld. Thuis kunnen ze inloggen en verder gaan met 
allerlei onderzoeksactiviteiten. Ik ben trots dat we hiervoor de Nationale Museumedu-
catieprijs hebben gewonnen. 

Mijn droom is om alle kinderen in Nederland hun passie te laten volgen en de 
mogelijkheid te bieden zich altijd te blijven verwonderen over de wereld om hen heen. 
Binnen en buiten schooltijd.”  
www.verwonderpaspoort.nl

Sjoerd Louwaars, Directeur Innovatie bij PLNT, het Leids Centrum 
voor Innovatie en Ondernemerschap over het vak ’Social Innovation in 
Action’:

“Studenten doen mee voor het echie”
“Bij PLNT Leiden verbinden wij kennisinstel-
lingen en de stad. We trekken samen op met 
de gemeente, de buurt en studenten. Op die 
samenwerking ben ik trots! Tijdens het vak 
’Social Innovation in Action’ gaan studenten van 
de Honours Academy als sociale ondernemer 
gedurende 20 weken aan de slag  met maatschap-
pelijke vraagstukken uit de buurt.”

“Dit doen zij op een structurele manier, borduren op elkaar voort en duiken in een gat 
waar niemand verantwoordelijkheid voor neemt zoals bijvoorbeeld laatst in de Stati-
onsbuurt in Den Haag. Hier gingen zij aan de slag met de beleving van veiligheid van 
passanten en bewoners. Wij verbinden het talent in de stad met echte maatschappelijke 
opdrachten, een win-win dus.”
 www.plnt.nl

Dick Harms, directeur van de Leidse Instrumentmakers School (LiS) 
over het ROC/vakschoolmodel:

“Nieuw elan voor gespecialiseerde 
vakmanschap” 

“Ik ben trots dat onze school zich mag en kan 
profileren als gespecialiseerde mbo-vakschool 
voor precisietechniek, waar alle studenten de 
opleiding Research Instrumentmaker volgen.” 
 
 

 
“We hebben daar de faciliteiten voor: een jong, enthousiast team en een toenemende 
vraag naar instrumentmakers in verschillende werkgebieden zoals de lucht- en ruimte-
vaart, medische en hightechindustrie. Met het ROC/vakschoolmodel willen wij nieuw 
elan geven aan de vakschool. In dit model heeft de ROC de functie als breed oriënterend 
instappunt waar de basis wordt gelegd voor een gespecialiseerd vakopleiding zoals LiS. 
Studenten kunnen dan vanuit verschillende plekken in het land instromen.” 
www.lis.nl 

Onderwijs is meer dan lesgeven

www.leidensciencecity.nl

Werken aan de Tropomi satelliet.

Innovatieve onderwijsprojecten in Leiden

Studenten aan de slag bij PLNT.

Het verwonderpaspoort geeft kinderen toegang tot een digitale wereld.

Leiden heeft124.417 inwoners

63.600 leerlingen volgen onderwijs in Leiden

1 op de 7 banen in Leiden is er één in het onderwijs

Wethouder Dirkse vraagt basisschoolleerlingen naar hun ervaringen met sta/zittafels in de klas.       Foto Frank Hoyink
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