Advies Centre of Expertise Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en
Technologie (EIZT)
Penvoerder: Zuyd Hogeschool
03 november 2014
De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 3
mei 2012, de rapportage van Zuyd Hogeschool over het Centre of Expertise van 17 juni
2014 van het College van Bestuur aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en het jaarverslag 2013 van Zuyd 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 17 september jl. een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van het Centre of Expertise Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg
en Technologie.
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
EIZT heeft ingezet op het - in interactie met het werkveld - helder krijgen van de vragen
naar toegepast onderzoek en innovatie om daar een passend antwoord op te
ontwikkelen. Ten opzichte van 2013 zijn heldere en toetsbare doelstellingen
geformuleerd; daarbij is goede vooruitgang geboekt. Met de al uitgevoerde activiteiten
en gerealiseerde producten van EIZT heeft het Centre een duidelijk profiel voor het
werkveld ontwikkeld. Het werkveld beschouwt de opbrengsten als waardevol. Naast
aanpassing van de curricula worden twee masteropleidingen, een Associate Degree en
een mbo-4 opleiding zorgtechnicus ontwikkeld.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
Het Centre heeft gekozen voor een flexibele organisatievorm die op dit moment het beste
past bij de dynamiek in de sector. Met 35 werkveldpartners is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook is aandacht uitgegaan naar de actieve
participatie van werkveldpartners; de cofinanciering is aanzienlijk. Aandachtspunt vormt
het blijvend borgen van het eigenaarschap van werkveldpartners in de governance en in
samenhang daarmee van de structurele financiering van het Centre.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie 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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