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• ITT werkt als HUB tussen allerlei verschillende instellingen. Bijvoorbeeld bij United 
for all, daar lopen ze tegen de hokjes van organisaties aan, samenwerken lijkt vaak 
niet echt gewenst. Boden heeft veel aan de inzet van ITT die juist helpt deze hokjes 
af te breken en de toegang van studenten die iets willen betekenen vergroot.

• Er bleken heel veel losse initiatieven rond thema eenzaamheid in Nijmegen te 
bestaan. ITT heeft die bij elkaar gebracht, zodat er samen stappen gezet konden 
worden. 

• Het intergenerationeel ontmoeten rond het thema eenzaamheid was voor veel 
betrokkenen van toegevoegde waarde. 

• Prachtig om op dit onderwerp met verschillende jongeren in gesprek te komen om 
het thema Eenzaamheid samen nog beter te doorgronden. 

• ITT heeft een conferentie georganiseerd over kindermishandeling en het zo vroeg 
mogelijk registreren daarvan. Er waren 800 deelnemende studenten. Zonder ITT was 
er nooit zo’n conferentie geweest, ook doordat de juiste mensen op de juiste plek 
waren en van betekenis konden zijn.

• Meer dan 800 mensen waren twee dagen lang betrokken. Samen aan de slag met 
extremisme en radicalisering en wat de rol van onderwijs daarin kan zijn. 

• Er was echte betrokkenheid: iedereen bleef er de hele tijd bij, iedereen deed ertoe 
en tijd speelde geen rol. Alle leeftijden en soorten mensen waren betrokken. Een 
schoolvoorbeeld van ‘dingen laten ontstaan’ en dat kleine interventies heel veel 
kunnen betekenen.

• Een soort excursie naar Rotterdam, waar ter plekke veel is geleerd, maar ook in de 
bus heen en terug heel veel interactie plaatsvond en nieuwe ideeën ontstonden.

• Een goed voorbeeld op van impact op kleine schaal: Jongeren maken video’s en 
podcasts onder begeleiding. Ze werken samen aan 21st century skills en 
presentatievaardigheden die later van belang kunnen zijn voor hun positie op de 
arbeidsmarkt. Zo leren ze samen op diverse manieren van elkaar.

• Het TalentLab is bedoeld voor mbo-studenten die iets extra’s willen leren vanuit hun 
eigen interesses en behoeften dat bijvoorbeeld net buiten hun studie valt.  

• Het TalentLab werkt echt volgens de principes van ITT. Ieders Talent zien, leren door 
te doen, verbinden, …etc.

1. De voorbeelden laten de ontmoetingen en 
verbindingen dwars door de stad en instellingen heen 
zien.  

2. Soms op grote schaal, soms juist in het klein. 
Bijvoorbeeld door Joop van in de 70 samen in de 
ballenbak te zien met Dylan van 11. 

3. Uit deze ontmoetingen en verbindingen komen 
concrete initiatieven voort waar het onderwijs mee 
verder kan. Voorbeelden van die concrete initiatieven: 
hybride leren, een platform met RijnIJssel en RVN-hub 
en activiteiten met SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).
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