Advies Centre of Expertise TechYourFuture
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 30 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 TechYourFuture. Naar aanleiding van
vragen van de commissie heeft de vertegenwoordiging van het Centre of Expertise de
voortgangsrapportage nog schriftelijk toegelicht bij brief en notitie d.d. 23 september
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 heeft geconstateerd dat TechYourFuture voortgang heeft geboekt bij het
realiseren van de operationele kerndoelen die nauw aansluiten bij de doelstellingen van
het Nationaal Techniekpact en de regio. Er is sprake van zwaartepuntvorming op een
maatschappelijk thema met een focus op het primair onderwijs. De urgentie van het
thema – landelijk en in de regio – is evident . De ingezette acties en opbrengsten worden
als relevant beoordeeld in de regio blijkens het commitment van regionale partijen.
Aandachtspunt blijft welke concrete invulling het Centre geeft aan de eigen ambities in
het licht van de doelen van het Nationaal Techniekpact.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
TechYourFuture is een kleine organisatie zonder winstoogmerk met een specifiek
karakter. Er is sprake van publiek-publiek-private samenwerking met voldoende cofinanciering van werkveldpartners. Door R&D en levering van producten en diensten
treedt TechYourFuture op als regisseur en organisator van het samenbrengen van vraag
en aanbod. Het Centre ontwikkelt en beheert het portfolio van producten en diensten, de
uitvoering berust bij kernpartners. Gezien de specifieke aard zal TechYourFuture ook na
2016 voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van middelen uit de publieke sector,
waaronder het benutten van op W&T gerichte subsidies.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
TechYourFuture een solide basis heeft gelegd die voldoende vertrouwen biedt voor een
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duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private(-publieke) samenwerking
in 2016 en verder.
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