Advies Centre of Expertise Healthy Ageing
Penvoerder: Hanzehogeschool
03 november 2014
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 Healthy Ageing.
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 stelt vast dat het Centre of Expertise Healthy Ageing op de doelstellingen
ten aanzien van onderwijs, onderzoek, innovatie en valorisatie en de ontwikkeling van
het netwerk van innovatiewerkplaatsen (IWP’s) goede voortgang heeft geboekt. De focus
in de eerste ontwikkelingsfasen van het Centre is gelegd op de ontwikkeling van de
IWP’s, als proeftuinomgeving voor het realiseren van praktijkgerichte zorginnovaties en
voor nieuwe bedrijvigheid (startups). Onderzoekers, lectoren en studenten (inmiddels
160 mbo- en hbo-studenten) werken daarin - samen met experts van bedrijven, zorg- en
welzijnsinstellingen en kennisinstellingen - aan onderwijsontwikkeling en
onderzoeksprogramma’s en –projecten . Het Centre is structureel ingebed in de
organisatie van de Hanzehogeschool en heeft al een aantoonbaar effect op de profilering
van de hogeschool en op de positionering van het Centre in het ecosysteem rondom
Healthy Ageing.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
De commissie constateert dat er sprake is van een goede publiek-private samenwerking,
met een organisatie die staat en is ingebed in een actief netwerk van gecommitteerde
partners. De cofinanciering van partners ligt besloten in de uitvoering van activiteiten
binnen de IWP’s en is aanzienlijk. De business kant van het Centre – het genereren van
voldoende cash inkomsten in de toekomst – wordt geïmplementeerd. Het Centre heeft
een systematische aanpak met een jaarplan en deelplannen waarin duidelijk omschreven
activiteiten en targets zijn opgenomen, en met heldere procedures en afspraken ten
aanzien van de wijze van rapporteren en verantwoorden door de IWP’s. Een
monitoringsysteem is in ontwikkeling. De commissie wil het belang van het laatste
onderstrepen, opdat het Centre goed grip houdt op de ontwikkeling(en) van de IWP’s.
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Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Healthy Ageing 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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