Advies Centre of Expertise TechForFuture
Penvoerder: Hogeschool Saxion
03 november 2014
De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van de rapportage van
de Hogeschool Saxion over het Centre of Expertise van 25 juni 2014 van het College van
Bestuur aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de jaarverslagen 2013
van hogescholen Saxion en Windesheim.
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 11 september jl. een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van het Centre of Expertise TechForFuture.
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 heeft geconstateerd dat de uitvoering in lijn is met of vooruitloopt op de
gestelde doelstellingen. Er zijn (onderzoeks)relaties opgebouwd met inmiddels ruim
honderd bedrijven. TechForFuture ontwikkelt zich tot een kennis gedreven organisatie
met eigenaarschap van het bedrijfsleven. Binnen het onderwijs wordt de onderzoekende
houding bij de student steeds sterker ontwikkeld, bovenop het vakmanschap. Dit wordt
ook door de bedrijven erkend en herkend als waardevolle opbrengst.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
TechForFuture is opgezet als programmatisch samenwerkingsverband tussen Saxion en
Windesheim. In de verdere ontwikkeling krijgt het bedrijfsleven en dan met name het
mkb een sterke positie. Bedrijven participeren op vier verschillende manieren in
TechForFuture: als business-, programma-, research- of onderwijspartner. Zij leveren
daarbij aanzienlijke cofinanciering. De verdienmodellen worden via een duidelijke
implementatiestrategie ingevoerd.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
TechForFuture 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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