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De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 4
mei 2012, de rapportage van de Hanzehogeschool over het Centre of Expertise van 26
juni 2014 van het College van Bestuur aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en het jaarverslag 2013 van de Hanzehogeschool.
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 Energie.
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 de doelstellingen op de resultaatgebieden ‘onderzoek’,
‘onderwijs’ en ‘bedrijfsleven’ ten opzichte van 2013 verder geconcretiseerd en meetbaar
gemaakt zijn. Hieraan liggen verschillende roadmaps ten grondslag. Met de geboekte
resultaten tot nu toe ligt het Centre of Expertise Energie op koers om de gestelde doelen
in 2015/2016 te overtreffen. Het Centre positioneert zich als een paraplu voor alle
(toegepaste) energie activiteiten van de Hanzehogeschool, waarbij de ambities zich niet
beperken tot de regio maar (ook) zijn gericht op de ontwikkeling van de (inter)nationale
energiesector. Zo is een nauwe verbinding gelegd met het topinstituut Energy Academy
Europe (EAE), Energy Valley en is contact gelegd met het Topteam Energie. De integratie
van het inhoudelijke programma van het Centre of Expertise en de ‘faciliteit’ EnTranCe
biedt naar buiten een eenduidiger profiel.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
De commissie stelt vast dat ten aanzien van cofinanciering en publiek-private
samenwerking sprake is van goede voortgang. De cofinanciering is aanzienlijk en zal voor
de komende jaren ruimschoots worden gehaald, getuige het grote commitment van de
bedrijven. Gekozen is voor een netwerkorganisatie als onderdeel van de
Hanzehogeschool, waarbij de betrokkenheid van het bedrijfsleven in de aansturing en
uitvoering wordt geborgd door een professional board en het afsluiten van strategische
overeenkomsten. De business modellen zijn overtuigend uitgewerkt en en bieden
perspectief op een voortgaande hechte samenwerking.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Energie een solide basis heeft gelegd die veel vertrouwen biedt voor een duurzame
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financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private(-publieke) samenwerking in 2016
en verder.
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