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De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 1
mei 2012, de rapportage van de Hogeschool HAS over het Centre of Expertise van 09 juli
2014 van het College van Bestuur aan de staatssecretaris van Economische Zaken en het
jaarverslag 2013 van Hogeschool HAS.
De commissie heeft de voortgang beoordeeld aan de hand van de criteria die de
staatssecretaris van EZ bij brief van 20 februari 2013 (EZ, 13011784) aan de
hogescholen bekend heeft gemaakt.
De commissie heeft op 17 september jl. een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van het Centre of Expertise Greenports.
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 of Expertise Greenports voortgang heeft
geboekt ten aanzien van de gestelde doelstellingen door 23 projecten met en voor
bedrijven te realiseren. De commissie constateert dat het Centre een katalyserende
werking heeft op het onderwijsaanbod: studenten zijn structureel betrokken bij
praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Het Centre stelt zich ten doel om bij de uitvoering
van opdrachten sterker te selecteren op consortia (in plaats van individuele
opdrachtgevers) en op pre-competitief gericht onderzoek.
Ten aanzien van zwaartepuntvorming – zoals verwoord in het sectorplan hao 2011-2015
– om in elke regio een breed aanbod van hoge kwaliteit te realiseren met daarbovenop
excellente expertise per instelling, is voortgang geboekt. Een aandachtspunt vormt het
verder uitkristalliseren van de afstemming tussen de vier instellingen; onvoldoende
duidelijk is nog hoe de instellingen zich ten opzichte van elkaar inhoudelijk
onderscheiden.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
De commissie constateert dat het Centre of Expertise er in het eerste jaar in is geslaagd
een aanzienlijke projectenportefeuille te realiseren. De cofinanciering vanuit het
bedrijfsleven is toegenomen; het Centre zet in op doorzetten van deze stijgende lijn,
waarbij het aandeel in kind bijdragen nog zou moeten afnemen. De commissie
constateert dat het bedrijfsleven een gerichte strategie hanteert, waarbij zowel
fundamenteel onderzoek bij Wageningen UR als toegepast onderzoek via dit Centre
worden benut. Specialisatie op valorisatie van kennis is de kracht van dit Centre. De
commissie constateert dat het Centre nog bezig is een operationele bedrijvenadviesraad
te formeren. De fragmentatie van de tuinbouwsector maakt het voor het Centre lastig om
bedrijven ertoe te bewegen het eigenaarschap van het Centre concreet te maken en om
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als Centre de rol van ‘preferred supplier’ te claimen en om bedrijven. Het wegvallen van
de productschappen biedt evenwel ruimte voor dit Centre of Expertise.
Advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Greenports goede voortgang heeft geboekt om in 2014 de vereiste solide basis te
realiseren die vertrouwen biedt voor een financieel en inhoudelijk duurzame publiekprivate(-publieke) samenwerking.
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