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Leergang 
Leiden-kunde 

 

 

 
Welkom bij de leergang Leiden-kunde. Een interactieve rondgang langs de economie, 
arbeidsmarkt, stadsontwikkeling, geschiedenis, zorgopgaven en onderwijsambities van de stad 
Leiden. Een blik op de stad vanuit de ‘urban studies’.  
 
In deze folder treft u achtereenvolgens. 
 

a. Introductie: voor wie, wat, waarom, door wie, wanneer en voor hoeveel. 
 

b. Het programma met dagindeling. 
 

 

 

Voor wie? 
 

 Voor iedereen die betrokken is bij de ‘agendasetting’ van Leiden en meediscussieert over 
vragen als: hoe gaat het met de stad? Wat is daar de verklaring voor? En wat moet er nu 
gebeuren? 
 

 Voor iedereen die het gevoel heeft meer kennis en context nodig te hebben om over 
Leiden mee te kunnen praten 

 

 

 

Wat? 
 

 Feiten, analyses en duidingen die relevant zijn gebleken voor corporaties, zorginstellingen, 
ondernemersverenigingen, investeerders, gemeenteambtenaren, politie, 
buurtorganisaties 
 

 Historisch perspectief, veel vergelijking met andere steden, steeds gericht op actualiteit en 
toekomst 
 

 Kleine groep (maximaal 15), overzichtelijke blokken, veel interactie en gesprek, 
anekdotisch materiaal, op een mooie locatie midden in de stad 
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Waarom? 
 

 Leiden is een stad van passanten, tijdelijke bewoners, een succesvol kenniscomplex en 
‘kleine zelfstandigen’. Om goed te kunnen werken en samenwerken, is gezamenlijke 
kennis nodig. Een ‘common sense of place’ 
 

 Zinvolle uitwisseling van inzichten uit verschillende domeinen, mogelijkheid om eigen 
werk in een breder perspectief te plaatsen en Leiden te vergelijken met andere steden 

 

 

 

Door wie? 
 

 Blaauwberg is een compact kennisbedrijf, dat zich de afgelopen twintig jaar met alle 
mogelijke aspecten van het leven in de stad heeft beziggehouden, van sport tot 
citymarketing, van politiek tot geschiedenis, van zorg tot economie, van onderwijs tot 
bedrijventerreinen 
 

 We kunnen door kennis van de landelijke markt en onze internationale oriëntatie goed 
vergelijken 
 

 Blaauwberg maakt met tal van vrijwilligersprojecten zelf deel uit van de ‘civil society’ in de 
stad 

 

 

 

Wanneer? 
 
Na een succesvolle eerste editie (oktober 2017) gaan we over tot twee vervolgedities. 
Onderstaande de data van beide edities, het gaat om vier middagen van 13.00 tot 17.00. 
   

Tweede editie Derde editie 
 

 Donderdag 18 januari 2018 

 Donderdag 25 januari 2018  

 Donderdag 1 februari 2018 

 Donderdag 8 februari 2018 

 Donderdag 15 maart 2018 

 Donderdag 22 maart 2018 

 Donderdag 29 maart 2018 

 Donderdag 5 april 2018 

 Terugkomdag alle deelnemers  donderdag 31 mei 2018 
 

 

 

 

Hoeveel? 
 

 € 925,- per persoon exclusief 21% BTW, inclusief verzorging en cursusmateriaal 

 € 800,- per persoon bij meervoudige inschrijving (max. 3 per organisatie) 
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Programma opzet 

 

 

 

Middag 1 De geschiedenis van Leiden  
 
13.00  Welkom en introductie 
 
13.30 ‘Citygame’ en eerste stadstypologie: Kennisstad, Stad van Aankomst, de 

Sterrenstad en de stedenarchipel 
 
14.00  De stad van nu begrijpen: historische sleutelepisodes  

 19e eeuw: einde van de vesting, opkomst industrie, stedelijke armoede 

 Vroege 20ste eeuw: de laat ingezette groei, invloed van het modernisme 

 Late 20ste eeuw: het verdwijnen van de industrie, stadsvernieuwing 

 Wending in de binnenstad  
 

15.30  Een historisch bepaalde stadsagenda 

 De gevolgen van 24 jaar artikel 12 

 Een kleine lokale economie 

 Oorzaken voor een spectaculaire comeback 

 Het ‘window of opportunity’: het sciencepark 
 
16.30  Visies op de overheid  

 Regentencultuur en dominantie tijdens de stadsvernieuwing 

 De ‘inspraakrevolte’ 

 De overheid nu: veel macht, weinig invloed 

 Participeren moet je leren 
 
17.00  Afsluiting 

 

 

 

 

 

 

Middag 2 De bewoners van Leiden 

 
13.00  ‘Nationgame’: internationale life style verschillen 
 
14.00  Historische typologie van de Leidse bevolking 

 De universiteit als eiland  

 Het Talentenproject als metafoor  
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15.00  Actuele typologie van de Leidse bevolking 

 Passanten 

 Opleidingsniveau 

 Zorgbehoeften van de populatie 

 Sectorstructuur, mensgerichte arbeid, de zzp-revolutie, tekort aan bèta en 
techniek. 

 Internationalisering 
 
16.30 Een nieuwe ‘burgerschapsagenda’ 

 Noodzaak tot verwelkoming 

 Nieuwe vormen van zelfsturing en solidariteit  

 Een einde aan de functiescheiding   
 
17.00  Afsluiting 
  

 

 

 

Middag 3 De wijken van Leiden 

 
13.00   Wijkengame 
 
14.00  Stadsontwikkeling in vogelvlucht 

 De ontbrekende 19e eeuw 

 De grote concepten van de 20ste eeuw: van de ‘jaren 30 wijk’ en 
bloemkoolwijk tot drive in woning 

 De groene ster 

 Restanten van de Leidse arbeidsklasse: de buurten, de sport, de krant. 
 
15.00 De wijken nu 

 Wijken van Aankomst 

 Wijken van Bestemming 

 Het stempel van de babyboomers 

 De erfenis van de functiescheiding 

 Binnenstad en sciencepark als één campus 

 Een nieuw kaartbeeld: het dna van de Leidse wijken in 10 typen 
 
16.30 Wat doen ze elders met ‘onze’ wijken? 

 Diversiteit en functiemenging 

 Participatie en energietransitie 

 Vergrijzing en krimp 

 De decentralisaties in het sociaal domein en het ‘wijkgericht werken’ 
 
17.00  Slot 
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Middag 4 De toekomst van Leiden 

 
13.00  ‘Regiongame’: leven in agglomeraties 
 
14.00  De agenda 

 Een sterrenstad. Maar wie zorgt voor ‘de onderkant’? 

 Duurzaamheid en ‘civil society’ 

 Light rail en stedennetwerk  

 Omgevingswet als aanjager van participatie 

 Betaalbaar houden van de stad 
 
15.30  Wrap-up: reflectie op vragen uit de groep 
 
17.00 Informeel samenzijn, borrel, buffet 
 
19.00  Slot 

 

 

 

 

Meldt u nu aan door een mail te sturen naar robmanders@blaauwberg.nl .  

 

 

 

Vragen? 

Bel of mail Rob voor meer informatie. 

robmanders@blaauwberg.nl 

06 – 1217 2126 
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