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Maatschappelijke impact van Hogescholen
De maatschappelijke impact door Hogeschool onderzoek staat in 2019 weer op de agenda van beleid, praktijk en
van de Hogescholen zelf. Zeker nu gebleken is dat het voortbestaan van de Centres of Expertise (CoE’s) voor de
komende jaren gegarandeerd is, speelt het vraagstuk weer hoe deze gaan bijdragen aan de vormgeving van onderzoek dat het echt een verschil gaat maken in de praktijk.
Het jaar 2018 eindigde met enkele praktische aanbevelingen van de Commissie Franken over de wijze waarop
praktijkgericht Onderzoek beter kan doorwerken naar de praktijk toe:
1. Het beter en intensiever betrekken van de gebruiker en de doelgroep van het onderzoek bij niet alleen de
voorbereiding van het onderzoek maar ook bij de aanbevelingen
2. Vraagdiagnoses maken waarmee de aanwezige behoefte inzichtelijk gemaakt wordt; niet alleen voor de
onderzoeker maar ook voor de vragende partij zèlf
3. De praktijkgereedheid van het onderzoek (TRL level) meer zichtbaar voor de gebruiker; meer streven naar
publiek-private publicaties en het simuleren van start-ups om de impact te vergroten.
Ook voor de meer structurele verbetering van de impact waren er behartenswaardige aanbevelingen:
1.
2.
3.
4.

Lange termijn netwerken genereren met de praktijk
Langjarige en gezamenlijke programmering van onderzoek samen met de praktijk
Co-creatie ontwikkelen om tot zinvolle producten te komen
Praktijkprofessionals opnemen in het lectoraat

Ook werden duidelijke aanbevelingen gedaan over het monitoren en etaleren van Impact, zoals meer structurele
evaluaties van de CoE’s, interne evaluatie over doorwerking, betere impact-indicatoren en een “doorwerkingsstaalkaart”.
Parallel aan dit advies werd in het Sectorakkoord afgelopen jaar tevens besloten dat de financiering van de CoE’s
anders georganiseerd gaat worden. Dit bekent dat de verantwoordelijkheid voor dit belangrijke impact-instrument
volledig bij de Hogescholen komt te liggen. Hiermee zullen de hogescholen zèlf ook de verantwoordelijkheid krijgen om de impact van deze CoE’s beter zichtbaar en meetbaar te krijgen. Om te bezien hoe de hogescholen dit het
best kunnen gaan realiseren is de Commissie ingesteld onder voorzitterschap van Claudia Reiner. Het gaat daarbij
niet alleen om het vormgeven van de samenwerking met de praktijk maar ook om een evenwichtige verdeling van
de zwaartepunten en maatschappelijke thema’s in ons land. Naar verwachting zal de Commissie Reiner net voor
het congres rapporteren.
De vierde editie van dit “Impactcongres voor Hogescholen” zal zich daarom richten op de vraag hoe Hogescholen
zèlf meer invulling kunnen geven aan de samenwerking met de praktijk en hoe ze invulling kunnen geven aan een
betere doorwerking van hun onderzoek naar de praktijk. Het congres zal afsluiten met een debat tussen decisonmakers vanuit Hogescholen met de politiek; wat worden de prioriteiten van de nabije toekomst? We nodigen u graag
om uw eigen kennis en ervaring in te brengen en deel te nemen aan een inspirerend debat!

Dit congres heeft een voorlopige programma-adviesraad met de volgende leden
Hans Maas
Joost Degenaar
Frank van der Zwan
Pieter Moerman
Eric van de Luytgaarde

Directeur Hogeschool van Rotterdam RDM locatie
Programmadirecteur Healthy Ageing Hanze Hogeschool
Hoofdonderzoek Vereniging Hogescholen
Platform Bèta Techniek, aanjager Katapult
Voorzitter vereniging van lectoren
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09.00

Registratie

09.30

Opening

09.30
09.35

Welkomstwoord vanuit de Hogeschool Rotterdam door Ron Bormans*, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
Welkomstwoord door Henk Pijlman*, lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen

09.40

I - Plenair Ochtendprogramma STRATEGIE EN BELEID VOOR MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

09.40

Opening — Said Kasmi, Wethouder Onderwijs van Rotterdam

09.55

Maurice Limmen*, Voorzitter Vereniging Hogescholen

10.10

Anton Franken*, Lid CvB Hogeschool Utrecht en voorzitter diverse valorisatie commissies

10.25

Claudia Reiner*, Voorzitter Commissie Centres of Expertise en Zwaartepuntvorming

10.40

Hans Winters*, CEO Siemens Nederland

10.55

Q&A & Panel discussie—onder voorzitterschap van Henk Pijlman*

11.15

Pauze & Groepsfoto

11.30

ASPECTEN VAN HET METEN, STIMULEREN EN DEMONSTREREN VAN IMPACT
Meten van Impact

Voorzitter

Co-Creatie

Joost Degenaar*,

Paul Rutten,lector
Programmadirecteur van Creative Business
het Centre of Expertise Kenniscentrum
Healthy Ageing
Creating010

Case 1

Directeur Citydeal
Kennis

Case 2

Nationale
Wetenschapsagenda

12.45

Hoe ziet de CoE van
de toekomst eruit?

Samenwerking HBO/
MBO

Nils Beers, Directeur
StartupDelta

Hans Maas,*
Directeur CoE RDM
Rotterdam

Erwin van Braam*,
Programma Directeur
Hoger Onderwijs
Drechtsteden

Meerjarige
Missiegedreven Innovatie
Programma’s , EZ

Lunchpauze

13.45-15.00

III - Parallelsessies - SUCCESVOORBEELDEN VAN ALLIANTIES MET HOGESCHOLEN

Taal en cultuur
Voorzitter AHK
Case 1

Ondernemerschap
vanuit Hogescholen

Matthijs ten Berge*,
directeur Amsterdam
Creative Industries
Netwerk

Techniek

Sociaal—Economisch

Platform talent voor
technologie
Vertegenwoordiger
Topsectoren

Zorg

Logistiek

Walter Amerika*,
Directeur UCreate

Wim Bens*, Voorzitter
KennisDC Logistiek

Regionaal Ontwikkelings
-bedrijf

Case 2

15.00-15.30 Pauze
15.30-17.00 IV - Slotprogramma
15.30

Aanbevelingen vanuit de deelsessies

15.45

Inleiding op slotpanel door Rinke Zonneveld* , Directeur InnovationQuarter
Expertpanel onder leiding van Henk Pijlman*, lid college van bestuur Hanzehogeschool Groningen

“Hoe kunnen we de samenwerking tussen praktijk en hogescholen optimaliseren?”
16.00

Vertegenwoordiger Hogeschool;
Vertegenwoordiger Havenbedrijf Rotterdam,
Ockje Tellegen, Tweede Kamerlid VVD, Zihni Özdil, Tweede Kamerlid Groenlinks
Erik van de Luytgaarde*, Voorzitter Vereniging van Lectoren

17.00

Afsluiting + Receptie
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