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03 november 2014
De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het voorstel van 1
mei 2012, de rapportage van de Hogeschool Van Hall Larenstein over het Centre of
Expertise van 11 juli 2014 van het College van Bestuur aan de staatssecretaris van
Economische Zaken en het jaarverslag 2013 van Hogeschool Van Hall Larenstein.
De commissie heeft de voortgang beoordeeld aan de hand van de criteria die de
staatssecretaris van EZ bij brief van 20 februari 2013 (EZ, 13011784) aan de
hogescholen bekend heeft gemaakt.
De commissie heeft op 12 september jl. een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van het Centre of Expertise Agrodier.
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 ten opzichte van 2013 nieuwe, niet-geoperationaliseerde
doelstellingen zijn gesteld, mede op basis van een goede nulmeting. De hogescholen
functioneren in het Centre toenemend als een ‘venster naar de markt’. De nadruk ligt op
het binden van bedrijven in de regio. In het werkveld worden de opbrengsten nog niet
herkend; de werkveldpartners participeren, maar de meerwaarde van de samenwerking
moet het komende jaar nog worden aangetoond. De ambitie – zoals verwoord in het
sectorplan hao 2011-2015 –om in elke regio een breed aanbod van hoge kwaliteit te
realiseren met daarbovenop excellente expertise per instelling, is nog niet gerealiseerd.
In het eerste jaar van ontwikkeling zijn nog onvoldoende scherpe keuzes gemaakt ten
aanzien van taakverdeling en profilering.
Overwegingen ten aanzien van de cofinanciering en publiek-private(-publieke)
samenwerking
De commissie constateert dat bedrijven nog terughoudend zijn in het aangaan van meer
strategische samenwerkingsrelaties. De cofinanciering blijft achter ten opzichte van de
beoogde doelstellingen. De commissie beoordeelt deze als nog onvoldoende. De
commissie onderstreept – - het belang van een grotere voortvarendheid in de
ontwikkeling van de organisatie van het Centre of Expertise en van structurele (naast
projectmatige) samenwerking tussen bedrijven en hogescholen.
Advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken
Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Centre of Expertise
Agrodier voortgang heeft geboekt, maar dat er nog diverse ontwikkelpunten zijn om in
2015 de vereiste solide basis te realiseren die vertrouwen biedt voor een financieel en
inhoudelijk duurzame publiek-private(-publieke) samenwerking.
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