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Welkom bij Saxion stadsLAB! 

Samenwerken aan innovatieve 
en duurzame oplossingen
Saxion stadsLAB is een broedplaats waar ideeën, experimenteren, 

samenwerken, (inter)actie en co-creatie centraal staan: zowel virtueel 

als fysiek. Het biedt een platform voor organisaties & instellingen om 

samen met studenten, docenten en onderzoekers met verschillende 

achter gronden te  werken aan innovatieve en duurzame oplossingen 

voor maatschappelijke  en ruimtelijke vraagstukken. We bouwen 

aan een community voor grote en kleine organisaties, professionals, 

ondernemers en bewoners, van lokaal tot internationaal waar we 

met elkaar in contact komen en van elkaar leren.

Onze studenten
Studenten Bestuurskunde, Steden-

bouwkundig Ontwerpen en Ruimte-

lijke en Klimaat & Management staan 

klaar om samen op zoek te gaan naar

innovatieve, duurzame oplossingen 

voor de stad. Ze hebben een gezamen-

lijk eerste jaar gevolgd en gaan 

zich in het tweede, derde en vierde 

jaar specialiseren in de door hun ge-

kozen opleiding. Samenwerking blijft 

echter centraal staan.

Hebt u een vraag voor ons of wilt u de mogelijkheden

bespreken? Stuur een mail naar stadslab@saxion.nl 
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Onderzoekslijnen
In het werkveld zijn thema’s geagendeerd in het kader van Agenda Stad 

en de maatschappelijke uitdagingen voor Europa. Dit hebben wij vertaald 

naar onderzoekslijnen waar studenten, docenten en lectoren aan werken: 

1  Klimaat & Energie
  Bedenken van oplossingen en processen voor de energietransitie en 

klimaatontwikkelingen

2  Inclusive City 
  Het bedenken van oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraag-

stukken die zich afspelen in de stad. We onderzoeken hoe samen le-

ven en stadsontwikkeling aan elkaar te koppelen zijn

3  Smart Cities
  De impact van de supersnelle technologische ontwikkeling en con-

nectiviteit op stad en samenleving verkennen en het bijdragen aan 

de wendbaarheid die nodig is om soepel in te kunnen springen op de 

snelle veranderingen in deze wereld

4 Omgevingsstrategie en management 

  Binnen de veranderende stedelijke sociaal-economische opgaven 

wordt onderzocht hoe de toepassing van veranderende methoden en 

technieken en nieuwe instrumenten leidt tot nieuwe strategieen en 

management binnen de stedelijke ontwikkeling

 Werkt u ook aan deze thema’s en kunt u hier hulp bij gebruiken? Aan 

de andere zijde vindt u de werkwijze van stadsLAB.
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Zo werkt Saxion stadsLAB 
In Saxion stadsLAB werken studenten aan vraagstukken uit de 

praktijk. Of u nu een professional in een kleine of grote orga-

nisatie, een bewoner of ondernemer met een goed idee bent; 

we horen het graag. We vragen u vervolgens om uw vraagstuk 

uit te werken tot een concrete opdracht, waarmee (groepen) 

studenten twee dagen in de week aan de slag kunnen. Uiter-

aard helpen wij u daar graag bij. Hieronder lichten we de 

stadsLAB-werkwijze toe. 

Aanmelden projectvoorstel
Hebt u een concrete opdracht of een idee dat u graag samen wilt uit-

werken? Ga dan naar de site en meld uw project aan of stuur een mail 

naar stadslab@saxion.nl. We screenen uw voorstel o.a. op inhoude-

lijke raakvlakken met onze opleidingscompetenties, de omvang van 

de opdracht, de looptijd en het niveau. Vervolgens nemen we contact 

met u op. Na goedkeuring publiceren we het voorstel, zodat studen-

ten de opdracht kunnen zien. 

Intekenen en toewijzen
Onze studenten kiezen uit de ver-

schillende aangeboden opdrachten 

op basis van hun competentieont-

wikkeling en interesse. Ze kunnen 

zich inschrijven voor opdrachten, al 

dan niet voorzien van een motivatie. 

In enkele gevallen zal er ook sprake 

zijn van een korte sollicitatie, waarin 

u een rol kan spelen.

Start project: kick-off-bijeenkomst
De start van elk project luiden we in met een kick-off-bijeenkomst. 

Hierbij maakt u als opdrachtgever kennis met de studenten en 

de stadsLAB-coach. Tijdens deze bijeenkomst vindt de laatste

afstemming van de opdracht plaats. Ook bespreken we de 

werklocatie en het te verwachten eindresultaat. Ook de vorm en

frequentie van contact en begeleiding wordt besproken, want 15 

uur begeleiding is het minimale wat we van u vragen als investe-

ring. Vervolgens gaan de studenten van start.

OPEN stadsLAB
Gedurende de looptijd van een project worden studenten op inhoud

en proces begeleid door Saxion-docenten. Dit vindt plaats in het 

OPEN stadsLAB bij Saxion Deventer. Uw begeleiding van de studen-

ten als opdrachtgever kan hier plaatsvinden, maar ook bij uw eigen 

organisatie of op een andere plek.

Afronding project: eindgesprek
Bij de afronding van een project vindt de beoordeling plaats van het 

resultaat en het proces daartoe. Opnieuw komt u met de studenten 

en de coach samen om het opgeleverde resultaat te beoordelen. Uw 

oordeel en dat van de coach resulteert in een cijfer.

Saxion stadsLAB EVENTS
Naast het werken aan vraagstukken gaat het bij een community

ook om informatie delen en elkaar inspireren. Daarom organise-

ren we regelmatig creatieve en interactieve events waar partners, 

vernieuwers en doeners elkaar vinden. Denk aan Stadscafé’s, LAB-

talks, expert-meetings, workshops en onze jaarlijkse Kennisoogst. 

Hebt u een goed idee voor een event? Wij horen het graag.
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