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Leren en werken gaan hand in hand
Almere is uitgegroeid tot een groene stad waar het goed wonen, werken en verblijven is. 
De jongste stad van Nederland combineert ruimte en groen met stedelijke voorzieningen 
als cultuur, onderwijs, winkels en horeca. De komende jaren zal Almere doorgroeien naar 
de vijfde stad van Nederland met maar liefst 60.000 woningen en een groot aantal arbeids-
plaatsen erbij.

Naast nieuwe en aantrekkelijke wijken en woonmi-
lieus, vraagt dat om intensivering van de stedelijke 
en landschappelijke voorzieningen. Zoals onderwijs, 
cultuur, natuur en recreatie. Zodat het voor iedereen 
goed toeven is in Almere en de stad zich verder kan 
blijven ontwikkelen tot een volwaardig en onderschei-
dend onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam 
en de Randstad. De groei van Almere is vóór alles dan 
ook een kwalitatieve opgave. Almere groeit door als 
een stad met een duidelijk herkenbaar, eigen gezicht 
en aantrekkingskracht. Belangrijk is de keuze waar de 
komende jaren op wordt ingezet. Wat voor stad willen 
we zijn? Unieke kenmerken van stad en regio vormen 
de dragers van de nieuwe ontwikkelingen: Almere is 
een gezonde, duurzame, groene stad waar ruimte is 
voor experimenteren, pionieren en ondernemerschap. 
Waar kortom ruimte is voor talenten om tot bloei te 
komen. Deze dragers zijn intrinsieke kwaliteiten die 
voortkomen uit het DNA van de stad, die vanuit haar 
ontstaansgeschiedenis altijd al een laboratorium is 
geweest voor ontwikkeling en vernieuwing. 

Opgaven Almere 2.0
De gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk 
hebben de handen ineen geslagen om te werken aan 
de kwalitatieve doorontwikkeling van de stad. In het 
gezamenlijke programma Almere 2.0 is er de laatste 
jaren gewerkt aan cruciale opgaven, zoals het verster-
ken van de binnenstad en het culturele voorzieningen-
niveau. Maar ook aan het ontwikkelen van venieuwend 
wonen, en aan verdere duurzaming in het streven naar 
een energieneutrale en circulaire (afvalloze) stad. 

De thema’s vormen samen de sleutel voor de aantrek-
kelijke en complete stad die Almere wil zijn voor haar 
300.000 inwoners in 2030. 

Een ander belangrijk thema van Almere 2.0 is Leren & 
Werken, de ontwikkeling van een een sterke, diverse 
en hoogwaardige onderwijsstructuur, die ook bijdraagt 
aan een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat. 
Onderwijs is een basisvoorwaarde voor inwoners van 
een stad. Bewoners moeten zich kunnen (blijven) ont-
wikkelen en er moet passend en veilig onderwijs zijn 
voor hun kinderen. Een goed geschoolde beroeps-
bevolking is ook een belangrijke voorwaarde voor een 
bloeiende economie. Bij de groei van Almere hoort 
daarom vanzelfsprekend een hoog ambitieniveau 
voor (hoger) onderwijs. Het versterken van de econo-
mische structuur vraagt om een versterking van de 
kennisinfrastructuur, waarbij samenwerking met het 
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen voorop staat. 
Groeistad Almere heeft (hoger) onderwijs nodig om 
door te kunnen ontwikkelen tot een vitale, diverse stad 
met een robuust economisch klimaat.

In dit programmaplan voor het thema Leren & Wer-
ken wordt in gegaan op opgaven, ambities en de 
concrete aanpak van het programma Almere 2.0 
voor de periode tot 2025. Met als motto: Leren en 
werken gaan hand in hand!
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02 Ambities en opgavengaven

Goed onderwijs is cruciaal voor het verbeteren van het economische en innovatieve klimaat 
van de stad.

Bij de ambitie om door te groeien naar de vijfde stad 
van Nederland hoort een volledig onderwijsaanbod. 
Een sterke en hoogwaardige onderwijsstructuur pusht 
ondernemerschap en draagt bij aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor zowel bedrijven als nieuwe 
bewoners. En daarmee aan economische groei van 
stad en regio. Almere wil een bruisende stad zijn waar 
iedereen zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Waar 
onderwijs naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. 

Ondernemerschap, samenwerking en innovatie staan 
centraal: ze passen bij een sterke economie én bij het 
DNA van Almere. In zo’n klimaat kan nieuwe kennis 
ontstaan, maar ook nieuwe diensten en producten. 
Bedrijven, kennis- instellingen, (jonge) ondernemers, 
studenten én werknemers worden zo aangetrokken. 
Een stad met een goede onderwijs-infrastructuur en 
gericht op innovatie is aantrekkelijk voor studenten 
en (jonge) ondernemers. Belangrijk is om de ambitie 
met een grotere diversiteit in de beroepsbevolking te 
bewerkstellingen, met een groter aandeel aan hoger 
opgeleiden. Almere vraagt kortom op het gebied van 
bevolkingsopbouw, economie en onderwijs de nodige 
aandacht. De kleinschaligheid vanuit het begin van 
Almere heeft plaats gemaakt voor grootstedelijke 
vraagstukken en een nieuwe economie. Dat betekent 
dat we met elkaar moeten werken aan een volwassen, 
solide en daarmee duurzaam economisch klimaat.

De laatste jaren is er hard gewerkt aan de uitbreiding 
van het onderwijsaanbod in Almere. Daarin zijn er 
belangrijke slagen gemaakt. De succesvolle vestiging 
en groei van de hogescholen Windesheim en Aeres 
hebben gezorgd voor een ‘brain gain’, een toename 
van de hoeveelheid hoger opgeleiden. Almere heeft 
naar verhouding toch een minder hoger opgeleiden 
dan andere steden terwijl het bedrijfsleven juist aan 
deze groep een grote behoefte heeft. Momenteel is 
de Almeerse werkgelegenheid conjunctuurgevoelig, 
waarbij lager en middelbaar opgeleiden relatief meer 
last hebben van economisch mindere tijden. 

Door te investeren in de kenniseconomie wordt de 
economie robuuster en dus minder gevoelig voor 
conjuncturele dalen.

Daarnaast verandert ook het werk van karakter: van 
maakindustrie naar specialistische kennis en high-tech. 
Dat vraagt om investeringen in het (hoger) onderwijs 
om de capaciteit uit te breiden, in de bevordering van 
de samenwerking tussen diverse bedrijven, onderwijs-
instellingen en overheid én in het aangenamer maken 
van de stad voor nieuwe, jonge bewoners. Mensen 
moeten zich in iedere levensfase kunnen ontwikke-
len en door kunnen leren. Dit wordt ook wel een leven 
lang leren genoemd. De vernieuwing van de Almeerse 
economie vraagt bijvoorbeeld om het aantrekken van 
kennis- en onderwijsinstellingen én het leggen van 
verbindingen met het bedrijfsleven. Dat vergt meer 
werk- en leerlocaties waar informele ontmoetingen 
mogelijk zijn zodat kennis en ervaring kunnen worden  
gedeeld. Op het moment is het aandeel onderzoek 
en ontwikkeling bij bedrijven beperkt, terwijl dat een 
enorme impuls zou betekenen voor nieuwe kennis, 
diensten en producten en daarmee voor een verdere 
groei van de stedelijke economie. 

De opgave van het versterken van het economisch 
profiel en de kennisinfrastructuur van Almere staat 
in meerdere trajecten hoog op de agenda (o.a in de 
Rijk-regio trajecten Handelingsperspectief Oostflank 
MRA en de MRA Verstedelijkingsstrategie). De MRA zet 
in op het versterken van stedelijke kernen rondom 
Amsterdam, om zo de druk op de stad te spreiden. 
De noodzaak voor een sterk economisch- en kennis-
profiel voor Almere wordt onderkend. 

In het programmaplan zetten we in op de organische 
groei van de leer- en werkomgeving voor de komende
vijf jaar. We kijken vanuit het Handelingsperspectief 
en de Verstedelijkingsstrategie naar mogelijkheden 
voor een stevigere impuls, zoals de vestiging van een 
nieuwe technische kennisinstelling in Almere.

Bron: BDG Architecten
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Concreet betekent het werken aan deze opgave:

Investeren in hoger onder-
wijs en kenniseconomie, 

sectoren als ICT-tech

Inzetten op innovatie: 
ontwikkelen van nieuwe 
producten en diensten

Uitwisseling en interactie 
tussen bedrijfsleven en 

kennisinstellingen

Kiezen voor kansrijke en 
bij Almeerse DNA passende 

sectoren 

Een gunstige uitgangspositie voor een kennisgedreven klimaat

Negentig procent van de huidige bedrijvigheid in 
Almere bestaat uit:

 • MKB bedrijven
 • zzp’ers
 • flexwerkers

Die eenzijdigheid maakt de Almeerse economie 
kwetsbaar. Ze is daarmee gevoelig voor een hoge 
werkloosheid in conjuncturele dalen. 

In de Economische Agenda Almere 2019-2030 staat 
dan ook dat Almere moet investeren in het werven 
van grotere en zelfs internationale bedrijven. Dit 
maakt de economie minder conjunctuurgevoelig en 
versnelt economische groei door een grotere inves-
teringscapaciteit. Grote bedrijven zijn bovendien 
vaker gericht op kennis- en productontwikkeling 
en zetten in op Research en Development (R&D).  

Dit trekt weer kennisinstellingen aan waardoor 
een innovatief, kennisgedreven klimaat ontstaat 
met een brede spin off zoals aantrekkingskracht 
voor studenten, jonge ondernemers en start-ups.  
 
De focus van de Economische Agenda ligt op de 
doorontwikkeling van de kenniseconomie, met 
inzet op kansrijke sectoren zoals ICT-tech (‘Silicon  
Ally’) en verduurzaming & circulairiteit. Sectoren 
die bovendien dicht bij het DNA van Almere liggen, 

zoals Agro-food.Dankzij de pionierende en onder-
nemende geest van Almere is de uitgangspositie 
voor een dusdanige vernieuwing van de economie 
zeker kansrijk. Er is bovendien ook in fysieke zin de 
nodige ruimte voor groei, in de metropoolregio en 
landelijk gezien een uniek pluspunt voor de regio 
Almere. Enkele andere pluspunten zijn de relatief 
jonge bevolkingsopbouw en de goede bereikbaar-
heid. 

Almere heeft daarmee een gunstige basispositie; 
er zijn echter geen duidelijk herkenbare economi-
sche sectoren. Voor het vormen van sterke clusters 
van bepaalde bedrijvigheid, kennis en onderwijs is 
specialisatie nodig. Dat vraagt om het maken van 
duidelijke keuzes. 

Almere krijgt hierdoor een sterker profiel, betere 
herkenbaarheid en meer aantrekkingskracht, voor 
zowel bedrijven als studenten en bewoners.
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03 Inzet voor 2025



Programmalijn Leren en werken10

De programmalijn Versterken leer- en werkomgeving van Almere 2.0 zet de komende jaren 
samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in op het versterken van de weerbaarheid 
en veerkracht van de Almeerse en regionale economie.

Almere ontwikkelt zich tot een stad met een diverse en kwalitatief hoogstaande onderwijsstructuur en een 
concurrerend vestigingsklimaat. Om dat te bereiken zijn drie opgaven of pijlers geformuleerd, die de kern 
vormen van het programma richting 2025. Bij deze pijlers zijn vervolgens sleutelprojecten benoemd: een 
sterke focus op kansrijke projecten waar we de komende jaren, samen met partners uit bedrijfsleven en kennis- 
instellingen, vol op in gaan zetten. 

Versterken van 
arbeidspotentieel

Versterken
hoger onderwijs

Versterken van het 
vestigingsklimaat

Stimuleren hogere
scholing beroepsbevolking

Samenbrengen
onderwijs en ondernemen 

Uitbreiding van
internationaal onderwijs 

Vergroten studeer- en werk-
mogelijkheden jongeren

Ontwikkelen
kennis- en innovatiehub

Inzetten op
studentenwoningen

Leven lang 
ontwikkelen 

Uitbreiden
research en development

Stimuleren van 
start-ups en scale-ups

Betere aansluiting onderwijs
-arbeidsamrkt

Breder aanbod voor 
hoger beroepsonderwijs

Plaatsmaken 
voor innovatie

Versterken 
studentenklimaat
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1. Versterken van arbeidspotentieel

We zetten ons in voor het versterken van het arbeidspotentieel door te zorgen voor passend onderwijs, dat aansluit bij 
de vraag van het bedrijfsleven. Dit levert een adequaat geschoolde beroepsbevolking op waarbij mensen voldoende
mogelijkheden hebben om zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. Zo kunnen Almeerse jongeren in 
hun eigen stad studeren en werken, en is Almere anderzijds interessant voor nieuwe bedrijven of de doorgroei van 
bestaande bedrijven. Concreet doen we dit door te werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeids-
markt, bijvoorbeeld door stages en meer leer- en werkplekken en een relevanter aanbod aan opleidingen. 

Sleutelproject:
 • ICT Field Lab: Dit wordt opgezet samen met het bedrijfsleven en gaat een belangrijke research- en development- 

rol vervullen met een gezamelijke R&D-afdeling.

2. Hoger onderwijs versterken

We willen het hoger onderwijs versterken zodat Almere een breed aanbod kan bieden van hoger beroepsonderwijs 
en -op termijn- het prakijkgericht wetenschappelijk onderwijs. De komende jaren wordt ingezet op het uitbreiden van 
HBO-opleidingen bij Hogeschool Windesheim en Aeres Hogeschool. Daarnaast betekent deze pijler het investeren in 
een innovatief en ondernemend klimaat, door het uitbreiden van research en development. Met universiteiten wordt 
samengewerkt en onderzoek, onderwijs en ondernemen wordt dichterbij elkaar gebracht.

Sleutelprojecten:
 • Flevo Campus: Rondom het thema duurzame stedelijke voedselvoorziening ontstaat op het Floriadeterrein een echte 

‘broedplaats’ waar nieuwe ondernemers, studenten en instellingen een plek vinden en nieuwe kennis en producten 
worden ontwikkeld. Flevo Campus is een samenwerking van de Aeres Hogeschool, Wageningen Universiteit, provincie 
Flevoland en gemeente Almere.

 • Kenniscampus Stadshart: Een doorontwikkeling van Hogeschool Windesheim van brede hogeschool naar regio-
naal kenniscentrum waar Urban Innovation, oftewel mens- en buurtgerichte stedelijke ontwikkeling centraal staat. 
Hiervoor zoekt Windesheim de samenwerking met een Technische Universiteit en met ondernemers uit de regio. 
Een stip op een nog verder gelegen horizon is de vestiging van (een dependance van) een Technische Universiteit.

3. Versterken van het vestigingsklimaat

Almere profileert zich als een vernieuwende stad die aantrekkelijk is voor studenten, werknemers en bedrijven uit 
binnen- en buitenland. Naast een goed opgeleide beroepsbevolking is het belangrijk dat het internationaal onderwijs 
wordt uitgebreid. Ook zetten we in op het realiseren van studentenwoningen en voorzieningen, het stimuleren van 
start-ups en scale-ups, netwerken en samenwerkingen: het zijn allemaal manieren om een aantrekkelijk vestigings-
klimaat te creëren, innovatie mogelijk te maken en daarmee economische groei te bevorderen.

Sleutelproject:
 • Internationale Campus: het samenvoegen en uitbreiden van de huidige internationale scholen op één campus 

in Almere Stad.

Uiteindelijk dragen de vier sleutelprojecten bij aan meer kennis en innovatie, studentenhuisvesting, netwerken, 
onderwijsvoorzieningen en een sterke relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.
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04 Sleutelprojecten
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ICT Field Lab: voldoende werk voor iedereen

Samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs levert een robuustere economie op.

Een zorgpunt in de Almeerse arbeidsmarkt is de over-
vertegenwoordiging van MBO-opgeleiden in sectoren 
waar weinig toekomstperspectief is. Meer werkenden 
krijgen te maken met digitalisering. Om hun werk nu 
én in de toekomst goed te kunnen doen, is het van 
belang dat zij vertrouwd raken met digitalisering en 
zich blijven ontwikkelen. Ze vergroten zo hun waarde 
op de arbeidsmarkt.

Daarbij komt dat Almere een echte MKB-stad is, waar 
grote bedrijven zijn ondervertegenwoordigd. Er heerst 
een ondernemend klimaat in Almere, maar dit leidt 
slechts in beperkte mate tot een verdere doorgroei 
van bedrijven. Ook is het aantal faillissementen hoog. 
Automatisering is ook voor het MKB een uitdaging. 
Het ICT Field Lab is enerzijds gericht op de verdere 
ontwikkeling van het MKB en anderzijds op de brede 
MBO-groep met weinig perspectief op de (toekomstige) 
arbeidsmarkt.

Het ICT Field Lab krijgt een eigen plek bij het ROC 
Almere Buiten en levert een omgeving aan met alle 
benodigde faciliteiten waar aankomende studenten en 
werkenden op laagdrempelige, maar professionele 
wijze kennis kunnen maken met alle mogelijkheden 
en opleidingen in de ICT-sector. Het MKB kan hier te-
recht voor opdrachten rond automatisering, maar ook 
voor opleidingen en cursussen voor werknemers. De 
ontwikkeling gebeurt in nauwe afstemming met het 
Almeerse en Flevolandse bedrijfsleven. 

Toekomstperspectief verbeteren
In het geboden onderwijs zal er worden gewerkt met 
werkelijke opdrachten en stages uit het bedrijfsleven. 
Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke R&D-afdeling 
op het gebied van ICT, waardoor nieuwe producten 
kunnen worden ontwikkeld en kan worden samen-
gewerkt aan procesoptimalisatie door verdere auto- 
matisering. Ook niet ICT-bedrijven worden hierbij 
aangesloten, voor hun automatiseringsvraagstukken 
bijvoorbeeld of het ontwikkelen van een app, website 
of een ander platform voor hun bedrijf. 

Een belangrijke functie van het ICT Field Lab is het 
aantrekken en  binden van (nieuw) Almeers talent. Dit 
doet het Lab door te fungeren als broedplaatsfunctie 
om zo een boost te kunnen geven aan start-ups en 
scale-ups. Met het ICT Field Lab ontstaat er een  
doorlopende ICT-leerlijn naar het HBO onderwijs van 
Windesheim, waarmee het toekomstperspectief van 
een groot deel van de Almeerse beroepsbevolking 
aanzienlijk wordt verbeterd. 

Samenwerkingen tussen diverse onderwijsinstellin-
gen en bedrijfsleven in de ICT zullen deze ontwikke-
ling verder versterken. Het streven is dat de aanwezige 
kennis over ICT en de samenwerking met het bedrijfs- 
leven nuttige en onderscheidende kwaliteiten worden 
voor de Almeerse economie. Zo wordt de regio Almere 
aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven en studenten.
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Flevo Campus: Almere als proeftuin in de regio

Veelzijdige kennishub voor onderzoek, opleiden en ondernemen.

Het ontwikkelen van duurzame stedelijke voedsel-
systemen is een van de belangrijkste opgaven waar 
wij als maatschappij voor staan. De spanning op de 
bronnen van de aarde is groot en door de Coronacrisis 
worden we hard op de feiten gedrukt: we zullen toe 
moeten naar het ontwikkelen van meer duurzame en 
lokaal ingerichte voedselketens. Dit is precies waar 
Flevo Campus op in zet. Samen met onderwijs en 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven zijn de laatste 
jaren vanuit Almere 2.0 flinke stappen gezet richting 
een kenniscluster met het karakter van een weten- 
schappelijke praktijkwerkplaats. Flevo Campus houdt  
zich bezig met (mondiale) vragen op het gebied van 
stedelijke voedselvoorziening. Met als belangrijkste 
vraag: hoe gaan we in de toekomst de stad voeden? 
Flevo Campus is een initiatief van vier partijen, Aeres 
Hogeschool Dronten/Almere, Wageningen University 
& Research, de provincie Flevoland en de gemeente 
Almere. Pionieren door middel van living labs staat 
centraal. De aankomende jaren groeit Flevo Campus 
door naar een volwaardige en veelzijdige kennishub 
voor onderzoek, opleiden en ondernemen met inter-
nationale uitstraling en aantrekkingskracht. 

Praktijkwerkplaats voor duurzame stedelijke 
voedselvoorziening 
Flevo Campus wordt een volwassen kenniscluster met 
een innovatief klimaat. Op het Floriadeterrein ontstaat 
door de nieuwbouw van Aeres Hogeschool, Food Forum 
van de provincie Flevoland en het starterspaviljoen, de 
Village, de fysieke locatie van de campus.

Hier komen functies voor het opleiden, onderzoeken, 
ontwikkelen en ondernemen wat stedelijke voedsel-
vraagstukken betreft. De campus wordt een plek met 
veel interactie en een voedingsbodem voor innovatie 
voor studenten, onderzoekers en ondernemers.

De campus is ruimtelijk georganiseerd rondom een 
centraal plein, met plaats voor nieuwe en duurzame 
initiatieven als het Low Food Lab, laboratorium voor 
voedselvernieuwing, en voor nieuwe instituten en 
organisaties zoals de University of Gastronomy (top- 
opleiding voor chefs) en Flevo Campus Denktank voor 
young professionals en promovendi.

Naast deze (master)opleidingen zal Flevo Campus  
ook een programma organiseren met activiteiten en 
evenementen, zoals debatten, meet-ups en films. 
Educatie over stedelijke voedselvoorziening én de 
kennistoepassing daarvan zijn de hoofdactiviteiten 
van Flevo Campus. 

Hierdoor wordt de kennisinfrastructuur in Almere 
stapsgewijs steeds sterker en standvastiger. Dit zal 
ook zorgen voor een internationale spin-off en een 
grotere aantrekkingskracht. Almere en Flevoland 
zetten zichzelf hiermee internationaal op de kaart 
als groene, veerkrachtige regio met een uitstekend 
klimaat voor duurzame vernieuwing in het kader van 
voedselproductie.
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De doelstellingen van de Flevo Campus zijn:

Uitbreiding en versterking 
van hoogwaardige 

kennisfuncties

Economische structuur 
lokaal en regionaal 

versterken

Vestigen internationale 
reputatie als groene
veerkrachtige stad

1. Hoogwaardige kennisfuncties

Uitbreiding en versterking van hoogwaardige kennisfuncties in Almere (zoals internationale studenten, topopleidin-
gen, spraakmakende wetenschappers, succesvolle promovendi). Dit krijgt vorm door het versterken van de positie 
van Aeres Hogeschool als internationaal georiënteerde University of Applied Sciences met een toonaangevend En-
gelstalig onderwijsprogramma gericht op voedsel en de stad, spraakmakende wetenschappers, een reputatie als 
‘living lab’ en twee vestigingen (Almere en Dronten). Bovendien is de University of Applied Sciences onderdeel van 
een internationaal netwerk.

2. Economische structuur

Bereiken dat de economische structuur lokaal en regionaal versterkt wordt door innovatie en kennistoepassing van 
bedrijven, die daarbij op maat gesteund worden door kennisinstituten als Wageningen University and Research (WUR) 
en Aeres. Dit wordt onder meer bereikt door bedrijven te helpen bij het oplossen van kennisvragen. Wetenschappers, 
docenten en studenten kunnen hier een betekenisvolle bijdrage aan leveren. Regionale en lokale bedrijfsnetwerken 
worden zodoende geactiveerd, bedrijven worden betrokken bij concrete projecten, nieuwe initiatieven worden aan-
gemoedigd en bedrijfsvestigingen worden gefaciliteerd.

3. Internationale reputatie

Vestigen van een internationale reputatie als groene, veerkrachtige stad, die functioneert als (wetenschappelijke) 
praktijkwerkplaats voor stedelijke voedselvoorziening. Flevo Campus maakt naam op gebied van voedsel, waarbij de 
stad als living lab fungeert. De campus is met programma en opleidingen aantrekkelijk voor internationale studenten 
en fungeert als brandpunt voor internationale kennisuitwisseling tussen steden en universiteiten door middel van de 
Floriade Dialogues Summits en door jaarlijkse bijeenkomsten als Flevo Campus Live.
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Kenniscampus Stadshart: Urban Innovation Institute

Hoe ontwerpen en bouwen we wijken die bijdragen aan duurzaam samenleven?
Hogeschool Windesheim heeft afgelopen jaren een 
succesvolle bijdrage geleverd in het vergroten van 
het onderwijsaanbod en het trekken van studenten 
naar de stad. Daarmee is een ware brain gain op 
gang gekomen waar Almere op meerdere vlakken 
van profiteert. Windesheim Almere is doorgegroeid 
naar een volwaardige hogeschool met een breed op-
leidingsaanbod waar momenteel 4.300 studenten 
aan verbonden zijn, met een verwachte doorgroei 
naar 6.000 studenten in 2030. Windesheim heeft 
daarmee een centrale rol verworven als opleider in 
de regio en heeft de ambitie om ook voor wat betreft 
onderzoek en valorisatie (het benutten en uitdragen 
van kennis) haar rol verder uit te breiden. Boven-
dien speelt Windesheim (evenals Aeres Hogeschool) 
een rol in het stimuleren van ondernemerschap en 
het leggen van verbinding met de maatschappelijke 
opgaven van Almere. De langetermijninvesteringen 
die stad en provincie hebben gedaan werpen dan 
ook hun vruchten af.

Tot aan 2025 moet dan ook worden vastgehouden 
aan de ingezette koers en moeten flinke stappen 
vooruit worden gezet. Een mijlpaal op deze koers 
vormt Kenniscampus Stadshart: de ontwikkeling van 
een fysieke campus in het hart van de stad, bestaande 
uit een nieuwe hoofdlocatie voor Windesheim met 
passende voorzieningen zoals werklocaties en test-
labs, studentenhuisvesting voor zowel nationale en 
internationale studenten, en de Academie Almere. 

Voor de internationale studentenhuisvesting, met in de 
plint ruimte voor de Academie Almere, wordt samen-
gewerkt met de Universiteit van Amsterdam (UvA), de 
Vrije Universiteit (VU) en Windesheim. Deze partijen 
zullen samen zorgdragen voor de programmering van 
de Academie Almere, die zal bestaan uit congressen, 
onderwijsgerelateerde activiteiten en netwerkbijeen-
komsten. Almere komt zo steeds meer op de kaart te 
staan als onderwijs- en studentenstad.

Kenniscampus Stadshart

Stimuleren

ondernemerschap

Werklocaties

en test labs

Almere

studentenstad

Bron: Sant&Co

Samenwerkende partijen
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Onderzoeken aan de toekomstige samenleving 
Windesheim groeit daarbij door naar kennisinstituut 
voor stad en regio. Samen met maatschappelijke 
partners en het regionale bedrijfsleven wordt binnen 
het kennisinstituut Urban Innovation samengewerkt 
aan onderzoek en toepassingen voor de toekomstige 
samenleving. Op welke manier gaat de samenleving 
veranderen en hoe kunnen toekomstige woningen 
en wijken daar een rol in spelen? De focus is multi-
disciplinair en er wordt vanuit diverse invalshoeken 
gekeken: samenwerking en sociale innovaties voor 
bouwen en wonen, maar ook de kant van de techniek 
voor bijvoorbeeld ontwerpinnovaties. De mens en de 
menselijke maat staan centraal. De buurt of wijk vormt 
het schaalniveau van verandering en vernieuwing:  
wijken zijn de plek voor onderzoek, innovatie en 
toepassing in de praktijk. Het kennisinstituut draagt 
op deze manier in de regio bij aan een nieuwe, maat-
schappelijke organisatie van de wijk, rondom thema’s 
als zorg, welzijn en duurzame energie. 

Windesheim heeft zich de laatste jaren gemanifes-
teerd met initiatieven als het Centrum voor Praktijk-
vraagstukken voor zorg en welzijn, het MKB- Lab en 
deelname aan het Logistiek Expertisecentrum, en is 
daarmee al stevig geworteld in het regionale netwerk 
van de belangrijkste spelers. Voor de ontwikkeling van 
het Urban Innovation Institute en de Kenniscampus 
als geheel zijn naast onderwijsinstellingen, gemeente 
en de provincie ook bedrijven, woningcorporaties, 
projectontwikkelaars en zorginstellingen nodig.

Expertise in stedelijke innovatie
In de doorontwikkeling van brede hogeschool naar 
kennisinstituut worden verbindingen aangegaan met 
een Technische Universiteit, andere kennisinstellingen 
en organisaties en bedrijven uit de regio. De ambitie 
is om op een landelijk niveau expertise te bieden in 
stedelijke innovatie in al haar facetten. Door realisatie
van kennis in field labs en de praktijk ontstaan 
toegepaste oplossingen die direct kunnen worden 
gebruikt om duurzame en mensgerichte steden voor de 
toekomst te ontwikkelen. De wijk fungeert daarbij als 
ecosysteem en testplek.

Net als Almere zijn er steden met grote opgaven in 
de nieuwbouw van woningen, stedelijke verdichting 
en energietransitie. Samen met het kennisinstituut 
wil Almere dan ook op nationaal en internationaal 
niveau expertise bieden. Voorbeelden van thema’s zijn 
technische en sociale duurzaamheid in wijken, nieuwe 
woon-zorgconcepten en de stimulering van burger- 
initiatieven in bijvoorbeeld zorg en welzijn. Almere 
heeft al een traditie op het gebied van vernieuwend 
wonen. Windesheim wil met het kennisinstituut een 
bijdrage leveren aan een inclusieve, veerkrachtige 
samenleving met grote mate van sociale cohesie, 
waar verbinding is gemaakt tussen zelfredzame en 
meer kwetsbare bevolkingsgroepen. De uitdagingen 
die er op dit gebied liggen in Almere wil Windesheim 
verbinden met de vele kansen die de natuurlijke 
ligging, met haar aantrekkelijke en gezonde leef-
omgeving, van de stad biedt.

Bron: Sant&Co
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Internationale Campus: internationale topkwaliteit

Almere heeft als onderdeel van de Metropoolregio 
Amsterdam een zeer aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor internationale bedrijven. Om deze positie te 
verzilveren is het uitbreiden van het internationale 
onderwijs een must. Internationale bedrijven vestigen 
zich graag op plekken waar voldoende voorzieningen 
voor hun werknemers aanwezig zijn, zoals geschikte 
huisvesting, groen, cultuur en onderwijs. Momenteel
is er een groot tekort aan plekken op de inter-
nationale scholen in de metropoolregio, wat een 
belemmering vormt voor de komst van bedrijven. De 
uitbreiding van het internationaal onderwijs draagt in 
belangrijke mate bij aan het creëren van een prettig 
woonmilieu voor internationale werkgevers en werk-
nemers. Voor Almere is het des te belangrijker om deze 
groep internationale werknemers aan te trekken. Het 
betreft een vaak koopkrachtige doelgroep die ook de 
nodige economische spin-off oplevert, bijvoorbeeld in 
de vorm van groei en meer werkgelegenheid voor de 
al bestaande bedrijven in de regio Almere. Bovendien 
dragen de internationale bedrijven bij aan een grotere 
diversiteit en daarmee ook aan de robuustheid van de  
Almeerse economie. 

De Internationale Campus levert een cruciale bijdrage 
aan het versterken van de internationale concurrentie- 
positie van Almere en de metropoolregio als geheel. 

 

Internationaal onderwijs belangrijke randvoorwaarde voor het aantrekken van internationa-
le bedrijven.

In 2022 wordt de eerste fase van de campus op- 
geleverd in het Annapark, centraal gelegen met een 
goede bereikbaarheid. Hier verrijst een modern, groen 
en ‘gezond’ schoolgebouw voor basis- en voortgezet 
onderwijs. Het campusterrein is volledig toegerust 
voor alle schoolactiviteiten. Hier zal ruimte zijn voor 
700 leerlingen. In de tweede fase groeit de campus 
door naar 1.000 leerlingen. Zo ontstaat er een 
schaalniveau waarmee Almere herkenbaar is als 
onderwijsstad waar expats willen wonen en waar 
(internationale) bedrijven zich willen vestigen. 
Het ambitieniveau voor de internationale school 
ligt in alle opzichten hoog. Alleen een school van 
grootstedelijke topkwaliteit is immers concurrerend 
genoeg om de gewenste bedrijvigheid en werk-
nemers aan te trekken.

Bron: cepezed

Bron: Maarten Feenstra
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Floriade Werkt!

Onder de titel Floriade Werkt! stimuleert de provincie kennisontwikkeling en innovaties op 
het gebied van ‘Feeding the City’. Met dit programma wordt het lokale en regionale bedrijfs-
leven verbonden met de (inter)nationale agrofood- en tuinbouwsector om de economische 
ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Op Floriade Expo 2022 laten we in het Flevolandse 
paviljoen Food Forum zien wat we in Flevoland doen 
op het gebied van duurzame voedselvoorzieningen. 
Vanaf de opening in 2021 tot en met het evenement 
in 2022 biedt provincie Flevoland als gastheer een 
podium aan bedrijven en instellingen om te netwer-
ken en te experimenteren.

Om verschillende innovaties te stimuleren worden 
met het programma Floriade Werkt! challenges en 
proeftuinen (op het gebied van plantaardige eiwitten) 
georganiseerd.

Kennis- en innovatieagenda
De Expo functioneert als een internationaal podium. 
Met ondernemers en kennisinstellingen zullen wij in 
gesprek gaan over de uitdagingen voor de toekomst 
en stellen samen een kennis- en innovatieagenda 
op voor de komende jaren. Een deel van het budget 
van Floriade Werkt! zetten we in voor de inhoudelijke 
programmering en om ondernemers naar paviljoen 
Food Forum te halen.

Hart van Flevo Campus
Tijdens Floriade maken de bezoekers in Food Forum 
kennis met Flevoland en de rol van de provincie als 
voedselproducent in het bijzonder. Na Floriade Expo 
2022 zal Food Forum, samen met de nieuw te bouwen  
hogeschool van Aeres, het hart vormen van Flevo 
Campus, het kenniscentrum voor stedelijke voedsel-
vraagstukken in Flevoland. Food Forum wordt door de 
provincie gefinancierd.

Bron: DoepelStrijkers
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Colofon
Dit is een uitgave van Almere 2.0, programmalijn 
Werken & Leren Juli 2020

Onderliggende beleids- en bestuursstukken:
 • Economische Agenda Almere 2019-2030
 • Human Capital Agenda Almere 2030
 • Handelingsperspectief Oostflank MRA 2020-2030
 • Coalitieakkoord Gemeente Almere
 • Coalitieakkoord Provincie Flevoland
 • Jaarverslag 2019 Almere 2.0
 • Verhalenhuis Programmalijn 2 Almere 2.0
 • Ontwikkelingsvisie Flevo Campus 2021-2015
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