Advies Centre of Expertise Green PAC
Penvoerder: Stenden Hogeschool
03 november 2014
De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 3
mei 2012, de rapportage van Stenden Hogeschool over het Centre of Expertise van 30
juni 2014 van het College van Bestuur aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en het jaarverslag 2013 van Stenden Hogeschool.
De commissie heeft de voortgang beoordeeld aan de hand van de criteria die de minister
van OCW bij brief van 31 januari 2013 (OCW, 479233) aan de hogescholen bekend heeft
gemaakt.
De commissie heeft op 12 september jl. een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van het Centre of Expertise Green PAC.
Op basis van de schriftelijke informatie en het gevoerde gesprek komt de commissie tot
het volgende oordeel ten aanzien van de twee hoofdcriteria.
Overwegingen ten aanzien van de integrale zwaartepuntvorming rond
onderwijs en onderzoek
De commissie constateert dat het Centre met het realiseren van een gecombineerde
iLAB/COCI status een belangrijk resultaat heeft geboekt. Dit komt onder meer tot
uitdrukking in een groeiende aantrekkingskracht op bedrijven en studenten die actief zijn
binnen de onderzoeksprojecten. De commissie beoordeelt de geboekte voortgang als
goed, zeker gezien de ambitie van Green PAC om de doelen voor 2016 al gedeeltelijk in
2015 te realiseren.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
De commissie stelt vast dat Green PAC belangrijke stakeholders uit onderwijs- en
werkveld aan zich heeft weten te binden, die zich actief inzetten voor de ontwikkeling
van het Centre of Expertise. De cofinanciering van werkveldpartners is substantieel maar
moet in omvang de komende periode nog toenemen voor een duurzaam Centre. De
organisatie kan op dit moment als lean getypeerd worden. In de verdere ontwikkeling
zou het bedrijfsleven nadrukkelijk betrokken dienen te blijven in de aansturing, de
financiering en de inhoudelijke ontwikkeling van het Centre of Expertise.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Green PAC van de Stenden Hogeschool een solide basis heeft gelegd die voldoende
vertrouwen biedt voor een duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiekprivate(-publieke) samenwerking in 2016 en verder.
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