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Toelichting op monitoring Zwaartepuntvorming & Profilering (vanuit Sectorakkoord) 

• Uit het sectorakkoord zijn het initiatief voor een verenigingskader de instelling van een 
adviescommissie voortgekomen. 

• De adviescommissie adviseert het bestuur van de Vereniging Hogescholen op hoofdlijnen over de 
ontwikkeling van zwaartepuntvorming & profilering, i.h.b. over hoe Centres of Expertise als 
‘vlaggenschepen’ van publiek-privaat samenwerken binnen het hbo verder te ontwikkelen en 
benutten. Het gaat hierbij om doorontwikkeling van bestaande CoE’s, het starten van nieuwe CoE’s, 
witte vlekken. Maar ook over de vraag, hoe het proces van structurele reflectie op CoE-ontwikkeling 
naar de toekomst toe (beter) in te richten.  

• Het is van belang de verscheidenheid van CoE’s – qua vorm, cultuur, inhoudelijke focus – te 
onderkennen en koesteren: de inzet is om CoE-ontwikkeling in al zijn diversiteit te versterken en niet 
“als een Spaanse armada op de klippen laten lopen”. 

• De commissie wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, hogescholen, CoE’s, om 
niet “over” maar “met” de CoE’s te spreken en adviseren. De precieze samenstelling van de commissie 
kan waarschijnlijk vrijdag 30 november bekend worden gemaakt. 

• De opdracht van de commissie is tijdelijk: uiterlijk juni 2019 levert de commissie haar advies op. 

• De uitnodiging vanuit VH wordt gedaan aan de CoE’s om de adviescommissie actief te voeden.  
 
 
Discussie doorontwikkeling en kwaliteitszorg CoE’s  
Drie thema’s: 

1. Wat is de scope? (kenmerken en ambities) 
2. Storytelling (hoe breng je de meerwaarde en impact van het CoE goed over het voetlicht)  
3. Ontwikkelingsgerichte peer reviews (hoe houden we elkaar scherp) 

 
 
Ad 1: Wat is de scope 

• Gemeenschappelijke (hoofd)kenmerken: 
o Scope; vier aspecten: onderwijs, praktijkgericht onderzoek, innovatie samen met 

bedrijfsleven, bieden van faciliteiten (omgeving). Elk CoE kiest zijn rol (typologie van 
soorten CoE), afhankelijk van de scope zijn ‘voorwaarden’ te stellen. 

o Verbondenheid onderzoek (bijv. lectoraten) – toepassing in de praktijk (valorisatie) – 
onderwijs (human capital). Bij de een is de verwevenheid groot (bijv. in de chemiesector, 
met zijn infrastructurele hardware), bij de ander bewust minder sterk op de voorgrond 
(bijv. in de ICT). Het gaat hierbij echter om accentverschillen: verwevenheid is een 
voorwaarde voor CoE’s! 
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o Cocreatie onderwijs – beroepspraktijk: CoE berust op andersoortige relatiepatronen met 
partners dan ‘gebruikelijk’ (intensief, wederkerig, gedeeld eigenaarschap). Inhoudelijk anders 
ook dan alleen in opdracht een stuk onderzoek doen; maar echt om innovatie verder te 
krijgen. 

o Omvang en vorm is ook een kenmerk.  Er geldt een bandbreedte: geen kleine projecten. 
Nuancering: dit hangt ook samen met de aard en het karakter van de sector.   

 

• Groslijst ambities/ focus:  
o Portaalfunctie voor mkb (deel van voormalige Syntensrol): er ligt een mogelijke rol voor CoE’s 

bij het organiseren van sommige (sterk door mkb gedomineerde; slecht georganiseerde) 
sectoren. Er is ook behoefte aan een grotere rol van bijv. EZK. CoE Water & Technology is een 
voorbeeld waar de betrokkenheid van EZK groter is; het verleiden van EZK hiertoe vraagt wel 
extra inspanning.  

o In het verlengde hiervan: ondernemerschap. Hierop hadden verschillende CoE’s grote 
ambities, bij een aantal is het niet gelukt.  

o Multidisciplinariteit (in onderzoek) en maatschappelijke uitdagingen: CoE als (niet 
politiek geladen) platform voor verbindingen tussen verschillende disciplines (bijv. via 
lectoraten) rondom een maatschappelijk thema. Maar ook in de verbinding tussen CoE’s: 
bijvoorbeeld rondom een complex thema als offshore wind (zit op het snijvlak tussen 
verschillende disciplines). 

o Leven lang ontwikkelen als expliciet onderdeel van de “branding” van CoE. Vergroting 
van initiële instroom alleen is in veel sectoren niet voldoende om huidige en toekomstige 
tekorten op te lossen: ook investeren in zij-instroom is nodig. Hogescholen weten dat 
nog moeilijk te handelen, want is geen regulier bekostigd onderwijs. Let op: de uitvoering 
verschilt;  afhankelijk van de precieze behoefte van het werkveld en waar de expertise 
ligt. Hiervan zijn goede voorbeelden: bij SEECE (in samenwerking met TenneT), bij CHILL 
(waar inzet op zij-instroom een expliciete vraag van private investeerders is). 

o Internationale component (als onderdeel van impact van sommige CoE).  
o Samenwerking en kenniscirculatie mb-hbo. 

 
 
Ad 2: storytelling 

• Breng de diversiteit in beeld, maar ontwikkel ook een gemeenschappelijke taal, een 
gemeenschappelijk framework waarmee de ontwikkeling (leeftijd) en het karakter van 
CoE te typeren. Dit helpt je bij storytelling en bij onderlinge kwaliteitsborging. 

• Ook belangrijk: bouw voort op wat er al is. En maak voor kwaliteitsmeting gebruik van 
wat er al is: accreditaties onderwijs en onderzoek. 

• Overige aandachtspunten: 
o Alertheid op wat er toe doet, wat vanzelfsprekend is. 
o Geen vinklijst, ook kwalitatieve aspecten. 
o Dimensies waarop diversiteit zichtbaar te maken. 
o Verschillende elementen: business ontwikkeling, productontwikkeling, 

kennisontwikkeling, maatschappelijke meerwaarde (werkloosheid, veiligheid, 
etc.) en wat heeft het bijdragen aan human capital ontwikkeling 
(werkgelegenheid of curriculumontwikkeling).  
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Ad 3: ontwikkelingsgerichte peer reviews 

• Uitgangspunt 1: peer review en story telling moeten elkaar versterken, daar moet één op één 
een relatie tussen zitten. Individuele stories moeten weer gebundeld kunnen worden om het 
totale verhaal te maken: ”als hoofdstukken van een boek, vanuit het collectief, over de 
smaken die we hebben, en wat we hebben bereikt.”  

• Uitgangspunt 2: kwaliteitszorg is gericht op PPS. “We gaan als CoE’s de onderwijs- en de 
onderzoekvisitaties niet over doen.” 

• Enige voorbereiding voor een peer review is gewenst om niet te vervallen in vrijblijvendheid 
en oppervlakkigheid. 

• Maar het moet geen checklist of audit worden: vanuit een simpel framework een quickscan 
maken om snel een beeld te krijgen en dan heel gericht een peer review in te richten (welke 
thema’s, welke peers). 

• Wees pragmatisch: maak een verbinding met andere activiteiten waarbij we bijeen zijn (bijv. 
studiereis).  

 
 
Follow up: afspraken 

• Ambities, Peer Review en Storytelling 
o In petit comité wordt een concept voor storytelling en peer review verder uitgewerkt. 
o Samenstelling: Corina Kuiper (expert), Pauletta Verbist, Louise vd Heijden, Alexander 

Jansen, Joost Degenaar, Cyriel Mentink, Kees Adriaanse (reserve: Wim Bens). 
o Tijdpad: begin maart ligt er een halfproduct voor waarop feedback zal worden gevraagd. 

Het eindproduct wordt in de loop van maart/april aangeboden aan de landelijke 
adviescommissie. 

• Commissie Zwaartepuntvorming en Centres of Expertise 
o VH zal een basecamp-omgeving inrichten, als kanaal waarop wij worden geïnformeerd 

over de voortgang, vragen kunnen stellen, input kunnen leveren.  
 
 
 

 


