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De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 3
mei 2012, de rapportage van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences
over het Centre of Expertise van 19 juni 2014 aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en van de jaarverslagen van Avans Hogeschool en HZ University of Applied
Sciences van 2013.

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 17 september jl. een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van het Centre of Expertise Biobased Economy (BBE).
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 heeft geconstateerd dat op de doelstellingen ten aanzien van onderwijs en
onderzoek aantoonbaar goede voortgang is geboekt. Het aantal studenten dat
participeert in verdiepende en verbredende onderwijsprojecten of stages is in lijn met de
gestelde ambities. Hetzelfde geldt voor het aantal meerjarige (en kleinere)
onderzoeksprojecten waarin bedrijven, overheden, docenten en studenten samenwerken.
De geplande internationale activiteiten in Europa en Brazilië zijn opgestart. Het Centre
heeft aantoonbaar erkenning verworven in de regio en bij de TKI Biobased Economy.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
Provinciale en gemeentelijke overheden zijn als partner aan het Centre of Expertise
verbonden. De governance van het Centre is gaandeweg vastgesteld maar (bewust) nog
niet geformaliseerd. Bedrijven zijn via partnerships aan het Centre gecommitteerd, de
cofinanciering is aanzienlijk. Definitieve kostendekkende business modellen worden
verder uitgewerkt; de duurzame borging na 2016 vormt nog een aandachtspunt.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Biobased Economy een solide basis heeft gelegd die voldoende vertrouwen biedt voor
een duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private(-publieke)
samenwerking in 2016 en verder.
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