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De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 1
mei 2012, de rapportage van de HZ over het Centre of Expertise van 30 juni 2014 van
het College van Bestuur aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het
jaarverslag 2013 van HZ.
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 18 september jl. een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van het Centre of Expertise Delta Technology. Naar aanleiding van
vragen van de commissie heeft de vertegenwoordiging van het Centre of Expertise de
voortgangsrapportage nog schriftelijk toegelicht bij paper d.d. 3 oktober 2014.
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 Delta Technology activiteiten heeft
ondernomen en resultaten geboekt in lijn met de doelstellingen, die in 2014 verder zijn
uitgebouwd en aangescherpt. Het Centre faciliteert onderzoeks-, onderwijs- en
valorisatieprojecten met betrekking tot Deltatechnologie. Er is een nieuwe stamopleiding
Watermanagement opgezet, een researchportfolio voor studenten en er zijn nieuwe
onderwijsprojecten ontwikkeld. Bedrijven participeren actief door middel van
gastcolleges, curriculumontwikkeling, onderwijsprojecten en bedrijfscasuïstiek.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
In overleg met partners is gekozen voor de inrichting van een netwerkorganisatie. Er zijn
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met marktpartijen. Tevens zijn er personele
allianties gesloten met onderzoeksinstellingen als Deltares, Imares, en NOIZ. Het Centre
heeft de uitgangspunten voor de aansturing en het beoogde financiële resultaat van de
projecten vastgelegd. In elk projectplan worden de inhoudelijke fit met het werkveld, de
opbouw van de financiering en de overige Centre-condities verantwoord. De toegezegde
marktbijdrage is op dit moment substantieel en omvat daarnaast de inzet van twee ‘om
niet’ lectoren.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Delta Technology van HZ 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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