Advies Centre of Expertise Sustainable Electrical Energy (SEECE)
Penvoerder: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
03 november 2014
De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 27
april 2012, de rapportage van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen over het Centre
of Expertise van 27 juni 2014 van het College van Bestuur aan de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het jaarverslag 2013 van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen.
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 Sustainable Electrical Energy.
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 SEECE voortbouwt op de in 2013 geconstateerde
voortvarende start en de doelstellingen ruimschoots haalt. Het draagvlak voor de
inhoudelijke thematiek is binnen de hogeschool groeiende. SEECE is steeds beter
zichtbaar en slaagt er in om in de behoeften van het werkveld te voorzien. De commissie
stelt vast dat SEECE daarmee goed in positie is om meerwaarde te realiseren; het
werkveld erkent SEECE in toenemende mate als expertisecentrum.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
SEECE heeft naar het oordeel van de commissie een heldere en goed werkende structuur
gerealiseerd met duidelijke rollen voor de onderwijs- en bedrijfspartners. De ontwikkeling
van de cofinanciering en omzet is aanzienlijk en boven verwachting. Alle partners hebben
hun commitment en bijdragen voor de komende vier jaar concreet gemaakt en
vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Het bedrijfsleven is gemotiveerd om in de
ontwikkeling van SEECE te blijven investeren en het Centre actief te ondersteunen.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Sustainable Electrical Energy een solide basis heeft gelegd die veel vertrouwen biedt voor
een duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private(-publieke)
samenwerking in 2016 en verder.
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