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DE WIJK ALS LAB
VOOR ONDERWIJS
EN ONDERZOEK

Plekken van hoop en verandering borrelen van de energie.
Concrete maatschappelijke vraagstukken rondom zorg,
energie, wonen, ondernemen of opvoeden staan centraal.
In de aanpak daarvan wordt werkende weg geleerd
tussen burgers, ondernemers en de overheid en wordt
geëxperimenteerd met nieuwe verhoudingen tussen partijen.
Voor dit soort samenwerkingsverbanden is de metafoor
van de wijk als lab voor onderwijs en onderzoek momenteel
populair. Welke rol kunnen hogescholen spelen om deze
lokale leerprocessen te expliciteren en te professionaliseren?
Stan Majoor en Philip Marcel Karré
Bij alle casussen uit dit boek wordt volop geleerd. Vaak spelen
hogescholen een rol dit leren een stap verder te brengen. De ontwik
keling van hun betrokkenheid verschilt echter. In sommige gevallen
(De Evenaar, Digitale buurtpreventie) staan ze als critical friends
van een afstand mee te kijken naar leerprocessen. In andere
gevallen (Wijkacademies Opvoeden) is het hogeschoolonderzoek
juist geïntegreerd in het vernieuwende initiatief: er wordt actief
meegedacht. Wanneer plekken vanuit burgerinitiatief of sociaal
ondernemerschap zijn ontstaan (Voedseltuin, Geef om de Jan Eef)
komen hogescholen vaak pas later in beeld. Bijvoorbeeld om te
analyseren hoe trajecten verliepen en lessen te trekken voor andere
plekken en de beroepspraktijk. Bij De Ketel in Den Haag (hoofdstuk

147

7) is de hogeschool betrokken in het runnen van een lab en wordt ze
meegezogen in de discussies over de toekomst van de plek. Dat is een
voorbeeld van een (ongeplande) rolverandering.
We zien de relatie met hogescholen – of andere kennisinstellingen –
vaak sterker worden wanneer initiatieven zich vanuit een kleinschalig
burgerinitiatief gaan professionaliseren, of hun activiteiten willen
uitbreiden. Dan ontstaat meestal een zoektocht naar steun en nieuwe
kennis. Het beste zien we dat bij De Blauwe Wijkeconomie in Arnhem
(hoofdstuk 10). Daar groeit een buurtinitiatief uit tot een uitgebreid
netwerk, niet alleen (financieel) ondersteunt door de gemeente, maar
ook door verschillende kennisinstellingen uit de regio. Er wordt een
praktijkleerplaats opgezet van waaruit zij met maatschappelijke
partijen, lokale ondernemers en bewoners gaan samenwerken. Het is
daarmee binnen de casussen van dit boek het meest uitgesproken
voorbeeld van het creëren van een meer bewuste leersetting rondom
een vernieuwend initiatief.
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Stadslaboratoria
Voor het duiden van dergelijke innovatieve situaties wordt vaak de
laboratoriummetafoor gebruikt. Deze is onzuiver als beeld van een
gecontroleerde situatie waarbinnen – veraf van elke praktijk – experimenten worden uitgevoerd door wetenschappers in witte jassen. In de
complexe ‘levensechte’ situaties waar dit boek over gaat, is immers
vaak juist onzekerheid en verandering het belangrijkste gegeven en
staan de onderzoekers en studenten met beide benen in de modder.
Maar de metafoor van het laboratorium is wel een sterk beeld als het
gaat om situaties van leren en experimenteren in en met de praktijk,
waarbij de uitkomst vaak onzeker is (Karré e.a., 2015; Van Bueren e.a.,
2015; Maas e.a., 2017; Majoor e.a., 2017; Puerari e.a., 2018; Voytenko,
e.a., 2016).
Er zijn voor stadslabsachtige settings vele verschillende termen in
omloop. Zo komen we onder andere fieldlabs, innolabs, proeftuinen,
kenniswerkplaatsen, living labs, werkplaatsen, fablabs, citylabs en
actieacademies tegen. Hoewel de invulling kan verschillen, zou je
deze stadslaboratoria – dat is de verzamelnaam die wij hier gebruiken – kunnen definiëren als fysieke locaties voor een gezamenlijke
aanpak van maatschappelijke vraagstukken, waarin verschillende
partijen experimenteren, co-creëren en testen in een levensechte
omgeving, afgebakend door geografische en institutionele grenzen
(Schliwa & McCormick, 2016). Belangrijk element daarin is de participatie van de direct belanghebbenden, meestal bewoners of ondernemers van een bepaalde wijk of buurt, in de overtuiging dat zij niet
alleen onderzoeksobjecten zijn, maar met hun ervaringskennis ook de
richting en insteek van de experimentele aanpak bepalen.
Stadslabs komen vooral op om verschillende partijen samen te laten
werken aan de aanpak van hardnekkige vraagstukken, ook wel wicked
problems genoemd. Dat zijn situaties waarvan het niet duidelijk is wat
het probleem precies is en waarbij onenigheid over de beste aanpak
bestaat (Majoor, 2016). Voorbeelden daarvan komen in alle casussen
naar voren: hoe verleid je bewoners tot een gezondere levensstijl, hoe
revitaliseer je een verloederde en onveilige winkelstraat, hoe ontstaat
meer betrokkenheid bij de noodzakelijke duurzaamheidstransitie
of hoe word je vitaal ouder? Bij deze vraagstukken is er niet alleen
sprake van ontoereikende kennis, maar ook van botsende waarden.
Kenmerkend is daarom dat er geen blauwdruk bestaat hoe ze aan
te pakken: dit moet steeds opnieuw en in samenwerking tussen
de verschillende partijen worden bepaald, waarbij er ook ruimte is
voor discussie, botsingen tussen belangen en het ontwikkelen van
nieuwe kennis.
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Kenmerken om te leren
Als plekken om nieuwe kennis te ontwikkelen en kennis in de praktijk te brengen, hebben stadslaboratoria een aantal voordelen ten
opzichte van klassieke, meer top-down gestuurde manieren om
maatschappelijke problemen aan te pakken (Steen & Van Bueren,
2017). De belangrijkste is dat verschillende belanghebbenden met hun
diverse competenties samen nieuwe aanpakken van vraagstukken
testen. ‘Doen’ en daarvan leren, in plaats van het klassieke beleidsmodel van denken en dan eventueel iets doen staat centraal. Maar
hoe kan vanuit deze nadruk op actie een (meer bewuste) innovatieve
leersituatie ontstaan? Hoe kan het leren op deze plekken geborgd,
versterkt en gedeeld worden met anderen? We bespreken hier een
aantal k
 enmerken uit de literatuur en onze eigen ervaringen die de
basis vormen voor het creëren van meer succesvolle leersituaties.
De essentie van een stadslab is dat het een ambitie van bewust(er)
leren en ontdekken introduceert in een situatie van innovatieve actie.
Een belangrijk kenmerk is dan ook een open houding van betrokken
partijen. Deze helpt om het leren en ontdekken expliciet(er) te
maken. Stadslabs moeten ‘veilige’ plekken zijn waar ervaringen
gedeeld kunnen worden en waar fouten gemaakt mogen worden.
Een dergelijke houding is, zeker in de nabijheid van de vreemde ogen
van een kennisinstelling, niet vanzelfsprekend. Het is daarom vanuit
het perspectief van een hogeschool bijvoorbeeld aan te raden om
voordat er meteen heel actief meegedacht wordt, te beginnen met
een periode van (participerende) observaties. Nabijheid en het nemen
van tijd om duurzame relaties aan te gaan zijn daarom kenmerkend
voor productieve stadslabs. Etnografisch en participerend onderzoek
is dan een prima keuze. Gelukkig komen we dit veel tegen in de
verschillende casussen. Soms expliciet, zoals bij De Evenaar
in Amsterdam-Noord (hoofdstuk 12), maar vaker nog impliciet.
De nabijheid van onderzoekers kan helpen vertrouwdheid te vergroten
en de dagelijkse complexiteit van situaties te beschrijven. Door tijd
te nemen kunnen vage beleidsnoties over het ‘verbinden van leef- en
systeemwerelden’, ‘integrale aansturing’ of ‘overheidsparticipatie’
gevoed worden door de verhalen van de plek op te tekenen.
Op basis van deze vertrouwdheid en nabijheid kunnen kennis
instellingen nieuwe kennis en concepten proberen in te brengen
om de leersituatie te versterken. Naast de ervaringskennis van
praktijkpartners hebben kennisinstellingen inhoudelijke expertises
of contacten met vergelijkbare interessante leersituaties in binnenof buitenland. Daarbij kan een zichtbare plek in wijken werken om
het dagelijkse contact tussen onderzoekers, studenten, bewoners
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en professionals in het stadslab te versterken. We zien dat veel
hogescholen hun locatiestrategieën zijn gaan aanpassen vanuit dit
idee. Ze openen kleinschalige, toegankelijke plekken van waaruit
onderzoek, onderwijs en soms ook serviceverlenging (b.v. een
juridisch of financieel spreekuur of huiswerkbegeleiding) plaatsvindt.
In Amsterdam zijn er BOOT-locaties, in Arnhem-Nijmegen zijn het
Sparkcentres en de Rotterdamse vestiging van Hogeschool Inholland
heeft Plint010 als aanlooppunt. In Den Haag vestigt de hogeschool zich
(tijdelijk) in plekken waar ze een InnoLab oprichten. Deze ontwikkeling
is opvallend omdat veel hogescholen de afgelopen decennia via
ambitieuze nieuwbouwplannen hebben gewerkt aan grotere
centrale campussen waar veel faciliteiten gedeeld kunnen worden.
De kleinschalige locaties laten echter zien dat overal waar wifi en een
toilet is studenten kunnen leren en onderzoekers onderzoek kunnen
doen. Het zijn daarmee meer speelse plekken geworden naast de
vaak steriele campussen. Via dergelijke locatiestrategieën kunnen
hogescholen hun maatschappelijke functie versterken, dicht op de
praktijk raken en beter bijdragen aan hun doelstelling leerpartners te
zijn voor de stad en regio waar ze gevestigd zijn.
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Een belangrijke kenmerk van een succesvol stadslab is tenslotte
dat het bijdraagt aan het borgen van kennis. In alle praktijken in dit
boek zijn omgevingen ontstaan waarin belangrijke nieuwe ervaringen
worden opgedaan. Bijvoorbeeld over de omgang met het vraagstuk
of met interne en externe samenwerking. Maar ook zijn er vaak
ervaringen over de omgang met politiek, geld, verantwoordelijkheden,
tegenslag, de pers en met de burger in al zijn gedaanten: van
hulpbehoevende cliënt tot veeleisende of zelfs boze burger (zie ook
Karré, Jansen & Van den Brink, 2017). Het borgen van deze kennis en
ervaringen is essentieel. Vaak hebben betrokkenen daar zelf weinig
tijd voor. En soms hechten ze er ook weinig prioriteit aan omdat het
voorbestaan van het initiatief op de korte termijn vaak al lastig genoeg
is. Maar juist het bewuster begrijpen van situaties om daarmee
ervaringen meer expliciet te maken, en makkelijker te delen met
anderen, is cruciaal om van soms geïsoleerde plekken van hoop en
verandering te komen tot innovaties met een bredere betekenis.
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Dilemma’s
Werken in een stadslabomgeving levert verschillende kansen op.
Het verbindt bijvoorbeeld partijen uit verschillende sectoren en
hun verschillende competenties aan elkaar. Het zorgt voor een
coproductie van kennis: leren van en met elkaar. En samenwerking
draagt ook bij aan de zichtbaarheid en verhoogt de kansen op draag
vlak en financiering. Naast deze kansen zijn er ook een aantal
dilemma’s bij de opzet en uitvoering van stadslabs waar partijen
rekening mee moeten houden (Karré e.a., 2015; Van Bueren e.a., 2015;
Voytenko, e.a., 2016; Maas e.a., 2017; Majoor e.a., 2017; Helleman,
2017, 2018; Puerari e.a., 2018).
Een eerste dilemma is dat van nieuwe praktijken versus bestaande
structuren. Het idee van een stadslab is dat inhoudelijke vernieuwing
voorop staat. Bijna altijd vraagt dit andere rol- en taakverdelingen van
en tussen partijen dan in het verleden. Deze bestaande structuren zijn
veilig en bekend en daarom ligt het terugvallen op oude rolpatronen
voortdurend op de loer. Een voorbeeld uit het boek is dat in sommige
casussen de gemeente toch weer een regisseursrol neemt ten
opzichte van een maatschappelijk initiatief (Jan Evertsenstraat,
De Ketel). Of dat burgers toch weer subsidie verwachten van de
gemeente. Hogescholen die teveel denken vanuit hun lesroosters
of het evenwicht verliezen tussen hun rol als procesbegeleider en
onafhankelijk onderzoeker komen we ook tegen. Vaak heeft dit ook
te maken met het feit dat institutionele partijen zoals overheden
en kennisinstellingen hun handelen moeten verantwoorden aan
derden. Het systeem waarbinnen ze werken is weinig flexibel.
Denk bijvoorbeeld aan de onderwijslogica’s van hogescholen of de
subsidieverordeningen van gemeenten. Naast aandacht voor de
vernieuwende inhoud, is bij stadslabs dus altijd óók aandacht nodig
voor dit verschijnsel. Belangrijk is dat bestaande structuren en
oude patronen niet de vijand zijn van stadslabs. Hierin verankerd zit
ook veel collectieve kennis. Een volwassen lab problematiseert de
verhouding tussen vernieuwing en het bestaande juist actief om te
onderzoeken waar binnen bestaande structuren mogelijkheden zijn
voor andere aanpakken.
Een tweede dilemma speelt rondom de keuze tussen kleine stapjes
of grote veranderingen. Wanneer rondom een ooit kleinschalig
begonnen initiatief – gericht op situationele oplossingen voor een
lokaal probleem – zich grotere institutionele partners gaan voegen
om een meer professionele leersituatie op te zetten kan er ook
iets verloren gaan. De doorontwikkeling van het Spijkerkwartier in
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Arnhem (hoofdstuk 10) is bijvoorbeeld indrukwekkend, maar innovatie
kan snel in de kiem worden gesmoord als machtsrelaties tussen
bestaande spelers de boventoon gaan voeren. Daarnaast bestaat het
gevaar dat beleidsprofessionals en onderzoekers (te) snel geneigd zijn
om context-specifieke leerpunten naar een hoger abstractieniveau
te willen trekken (‘lessons learned’) en deze elders toe te passen
(‘copy-paste’). Omdat er echter geen sprake is van een gecontroleerde
omgeving is de ‘repliceerbaarheid’ vaak gering (Helleman, 2017).
Tenslotte speelt het dilemma van praktijkbelang versus onderwijs- en
onderzoeksbelang. Voor onderzoekers en studenten is het waardevol
om via participatie in stadslabs praktijkervaring op te doen. Daar
hoort ook bij dat ze kunnen falen, als ze hier maar op reflecteren en
er lessen uit trekken voor de toekomst. Maar hoe valt dat uit te leggen
aan bijvoorbeeld bewoners, die verwachten dat hun medewerking aan
het stadslaboratorium bijdraagt aan een verbetering van hun concrete
levenssituatie? Zij investeren ook tijd en energie in de samenwerking,
waarvoor ze in tegenstelling tot professionals niet betaald krijgen.
Zij ontvangen, anders dan studenten die door medewerking aan een
stadslab studiepunten kunnen behalen, ook geen andersoortige vergoeding. Voor hen is falen, ook al leidt dat tot leren, vaak geen optie.
Voor beide laatste dilemma’s is het daarom belangrijk dat er bij
stadslabs procesafspraken komen over de opzet en doel van het lab
en de betrokkenheid van partijen. Juist vanwege het innovatieve en
vaak onvoorspelbare karakter van de praktijkinnovatie is het vooral
belangrijk dat er regelmatig een vorm van meta-leren plaatsvindt:
leren over het leren. Procesafspraken, doelen en resultaten moeten
frequent geherformuleerd en herbevestigd worden.

De rommelige praktijk
Dicht op de huid zitten van dergelijke innovatieve praktijken is
een rol die bij hogescholen vooral bij lectoraten is belegd. Via hun
rijke praktijknetwerken proberen zij bij te dragen aan normatieve
doelstellingen: bijvoorbeeld het werken aan duurzamere wijken,
minder armoedeproblematiek of betere maatschappelijke integratie
van groepen. Een uitdaging is daarbij ook sterkere koppelingen
met universiteiten leggen. Deze zitten traditioneel nog wat meer op
afstand van de praktijk, maar ook zij worden steeds meer uitgedaagd,
bijvoorbeeld via de Nationale Wetenschapsagenda, om een concrete
bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken.
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De kenmerken en dilemma’s rondom stadslabs laten zien dat er
ongelooflijk veel doe- en denkwerk nodig is om deze wat opper
vlakkige, hype-gevoelige, metafoor inhoud te geven. Het begint bij
hogescholen met de uitdaging om buiten de veilige campussen te
treden en naar de rommelige praktijk te gaan. Maar dat is slechts
het begin. Om daar duurzame leersituaties te ondersteunen en te
versterken moet – soms letterlijk – ruimte gezocht, gecreëerd en
beheerd worden: de complexe maatschappelijke vraagstukken van
stad en wijk verdienen die aandacht en steun.
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