
“Feiten leveren de stof voor 
meningen; en meningen kunnen 
sterk uiteenlopen en toch legitiem 
zijn, zolang ze de feitelijke 
waarheid respecteren. Vrijheid 
van mening is een lachertje, tenzij 
feitelijk informatie gegarandeerd is 
en de feiten zelf niet ter discussie 
staan.”

Hannah Arendt
Tussen Verleden en Toekomst



• Lente ’19: overleg Pieter Ballon en Caroline Pauwels (VUB) –
stad Mechelen ivm stedelijkheid en stedelijke uitdagingen

• Zomer: samenwerking UA en uitwerking eerste plan 
Kennisplatform diversiteit, stedelijkheid & burgerschap

• September: goedkeuring/steun stad Mechelen aan
Kennisplatform

• November: samenwerking Christophe Busch / plan 
vormingscentrum (cf. brand Bilzen)

• December: goedkeuring kennisplatform/vormingscentrum
Min. Bart Somers (opstartbudget)

• 16 December: publieke aankondiging kennisplatform

• Januari-Februari ‘20: uitbouw Hannah Arendt Instituut

• Maart: lokalen Mechelen open (en dan in lockdown ;-))

TIJDLIJN
2019 – 2020



GROTE MARKT
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• Een instituut met als doel wetenschappelijk onderzoek, bestuurlijke kennis en expertise 
van praktijkwerkers omtrent diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te centraliseren, te 
integreren en verdere onderzoeksvalorisatie daaromtrent uit te bouwen ism diverse partners 
uit het werkveld. 

• De figuur van Hannah Arendt en de kritische lezing van haar geschriften zijn hierbij een 
inspiratie tot het overdenken en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals 
angst, frustatie en onverschilligheid in een steeds complexer wordende stedelijke 
samenlevingsrealiteit. (cf. a space of appearance)

• Ter verwezenlijking van individueel engagement gekoppeld aan een duurzame 
samenlevingsopbouw wil het instituut inzetten op vernieuwende kennis over stedelijke 
democratie, leeromgevingen met ruimte voor experimenten en proeftuinen, nieuwe 
opvattingen over burgerschapsparticipatie en coproductieve democratie en het opzetten 
van slimme structuren en levenslang lerende diensten en ervaringen. 

HANNAH ARENDT INSTITUUT
MISSIE



Dit doen we concreet door:
• Het samenbrengen van academia, het professionele werkveld en het brede publiek 

(netwerkcreatie)

• het identificeren van evidence- en practice-based methoden en praktijken die werkzaam, haalbaar 
en impactvol zijn

• het opzetten van specifieke valorisatie-, vormings- en trainingsprogramma’s voor diverse 
doelgroepen.

HANNAH ARENDT INSTITUUT
MISSIE



• Diversiteit: Ruimtelijke segregatie en sociale mix (woningmarkt, onderwijs en publieke 
ruimte), Interactie tussen verschillende vormen van diversiteit, Convivialiteit en civic 
indifference (alledaagse omgang met diversiteit), discriminatie op de arbeidsmarkt, 
woningmarkt, praktijken van solidariteit in diversiteit, postkoloniaal perspectief, …

• Stedelijkheid: symbolische grenswerk en groepsvorming in de stad, vlaams en lokaal 
inburgeringsbeleid, aankomst- en integratiestructuren (bonding en bridging capital), 
burgerinitiatieven rond opvang nieuwkomers en integratie van migranten, rol van 
zelforganisaties, ervaringsdeskundigen en experten in integratietrajecten, rol van digitale 
platformen en informatiedoorstroming, …

• Burgerschap: actief burgerschap & herinneringseducatie (onderwijs, erfgoed, …), politieke 
versus sociale polarisatie en radicalisering, meerstemmigheid en agonistische vaardigheden, 
mediawijsheid en digitale vaardigheid, paradigma’s omtrent diversiteit, stedelijkheid en 
burgerschap (neo-assimilationisme,multiculturalisme, liberaal egalitarisme, (super)diversiteit, 
interculturalisme, intersectionalisme, …

HANNAH ARENDT INSTITUUT
TOPICS



• Maatschappelijke uitdagen (leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, omgang met 
diversiteit) concentreren zich in steden, maar in steden wordt ook aan oplossingen
gewerkt.

• Steden stuwen de Europese ontwikkeling en structureren de ruimte

• Beleid vertrekt al te vaak vanuit de natiestaat

• Verschillende dynamiek, vaak tegenstelling stad/platteland
• Onbegrip voor stedelijke realiteit, die steunt op diversiteit, lotsverbondenheid op basis van 

gedeelde toekomst(project), participatie, overstijgen van gemeenschappen, culturen en 
levensbeschouwingen

DE STAD ALS CENTRALE FOCUS IN ONDERZOEK EN BELEID
A SPACE OF APPEARANCE – DE STAD



• Strategische samenwerking tussen platformen voor stadsstudies

• Maar: relevante expertise ook aanwezig buiten BCUS en USI Kennisplatform & 
vormingscentrum zijn ook open voor andere VUB en UAntwerpen onderzoekers/ 
onderzoeksgroepen.

TWEE GROOTSTEDELIJKE KENNISCONSORTIA BCUS & USI
HET KENNISPLATFORM



• Onderzoekslijn 1: Burgernetwerken (buddywerkingen en lokale netwerken)

• Onderzoekslijn 2: Diversiteitsvraagstukken in specifieke beroepsgroepen

• Onderzoekslijn 3: Impact van informatie- en communicatietechnologie op het 

maatschapelijke referentiekader (polarisatie & radicalisering)

• …

TWEE GROOTSTEDELIJKE KENNISCONSORTIA BCUS & USI
HET KENNISPLATFORM



• Stakeholders assessments (herkenbaarheid en transfereerbaarheid in de praktijk)

• Instrument design workshops (convenanten, competentieprofielen, sociale impact 
evaluatietools, …)

• ‘Myth busters’ – narratieve instrumenten (i.s.m. mediapartners) om onderzoeksresultaten te 
verspreiden die ingaan tegen de bij de bevolking ‘aanvaarde kennis’ – cf. fake news, fact 
checking etc.

• Science shop of wetenschapswinkel rond de basisthema’s diversiteit, stedelijkheid en 
burgerschap – vraagstelling waarover men graag onderzoek zou willen zien of een antwoord wil 
op hebben.

HANNAH ARENDT INSTITUUT
Vormingscentrum

Onderzoeksvalorisatie:



• Vormingsreeks diversiteit, burgerschap en democratische veerkracht

• Trainerscursussen omtrent hoe omgaan met polarisatie

• Visitaties door een team van onderzoekers uit verschillende disciplines en expertises en hen op 
weg zetten met beleidsontwikkeling en identificeren van kennisnoden

• Summer School Diversiteit, stedelijkheid & burgerschap

• Jaarlijkse studiedag Amor Mundi (breed publiek) in Lamot met buitenlandse gastsprekers

• Post-graduaat (in latere fase na opzetten van eerste reeks van vormingen, 
leergemeenschappen en valorisatietools)

• Uitbouwen digitale leermodules / -trajecten, MOOC’s edm

HANNAH ARENDT INSTITUUT
Vormingscentrum

Vorming & publiekswerking:



ORGANISATIE & PARTNERSCHAPPEN
2019 – 2020

Diversiteit – Stedelijkheid - Burgerschap

Kennisplatform
Diversiteit, Stedelijkheid, Burgerschap

Vormingscentrum 
Diversiteit, Stedelijkheid, Burgerschap

Partners (tbc)  



Wetenschappelijke adviesraad

Hannah Arendt Instituut vzw – Raad van Bestuur

Medewerkers / Dagelijks Bestuur

Maatschappelijke adviesraad

GOVERNANCE
2019 – 2020



Wetenschappelijke adviesraad Maatschappelijke adviesraad

GOVERNANCE
2019 – 2020

Frequentie: min. 2 x / jaar

Frequentie: min. 2 x / jaar Frequentie: min. 2 x / jaar

Ø Wetenschappelijke adviesraad: adviseert, initieert en stuurt de onderzoekslijnen aan van het HAI

Ø Maatschappelijke adviesraad: adviseert en initieert voorstellen tot maatschappelijke werking van het HAI 
(onderzoeksvalorisatie, wetenschapspopularisering, samenwerkingen en evenementen)

Ø Overkoepelende adviesraad: tweemaal per jaar gezamenlijke adviesraad omtrent afstemming onderzoek en 
praktijkervaringen
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