Advies Centre of Expertise Sustainable Mainport Innovation (SMI)
Penvoerder: Hogeschool Rotterdam
03 november 2014
De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 3
mei 2012, de rapportage van de Hogeschool Rotterdam over het Centre of Expertise van
juni 2014 van het College van Bestuur aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en het jaarverslag 2013 van Hogeschool Rotterdam.
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 Mainport Innovation.
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 de uitvoering in lijn is met de gestelde doelstellingen ten
aanzien van de drie pijlers onderwijs, onderzoek en partnerships en dat aantoonbaar
goede voortgang is geboekt. In het afgelopen jaar is een belangrijke stap gezet in de
positionering door de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van RDM Campus en SMI
samen onder te brengen in de koepel RDM Centre of Expertise. Dit geschiedde mede op
verzoek van de partners en draagt ook bij aan de herkenbaarheid voor het werkveld. De
Communities of Practice leiden tot aansprekende resultaten in onderwijs en onderzoek.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
De aansturing en de structuur van RDM Centre of Expertise is samen met de
kernpartners vastgesteld. De cofinanciering van de partners in deze opbouwfase is
substantieel. De verwachting is dat het Centre zich op de langere termijn zelfstandig zal
kunnen financieren. Hogeschool Rotterdam heeft de toekomst van RDM Centre of
Expertise veilig gesteld door een meerjarig (financieel) commitment van het Havenbedrijf
Rotterdam en Deltalinqs te formaliseren. Het business model heeft zich bewezen als een
werkbaar model, en moet zich nu in de fase van opschaling bewijzen.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Sustainable Mainport Innovation 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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