verslag
Opening door OCenW-minister Maria van der Hoeven

INHOLLAND Delft
op nieuwe locatie

Serpentines, champagne en applaus. Met een gezamenlijke klap op de rode knop
verrichtten demissionair minister Maria van der Hoeven en drie leden van de
studentenvereniging Terra Fertilis de ofﬁciële opening van de nieuwe huisvesting
van Delftse locatie van Hogeschool INHOLLAND. Na een moeilijke periode is er
weer dynamiek in Delft. Een adequate huisvesting, 1.000 studenten, prima
samenwerking met de Technische Universiteit en perspectief op uitbreiding met
de opleidingen luchtvaarttechnologie en scheepsbouwkunde.
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f oto : p i e t e r b o e t z k e s

Onderonsje minister Maria van der Hoeven ˘
met vestigingsdirecteur Ruud van Hemert
(m) en LNV-directeur-generaal Ate Oostra

I

NHOLLAND is trots op de
nieuwe huisvesting van de
Delftse locatie aan de Kalfjeslaan. Een ondiep maar vijf verdiepingen tellend gebouw dat in korte
tijd ingrijpend werd verbouwd om de
hbo-opleidingen voor de domeinen
groen, economie en technologie adequaat te verzorgen. De school wil
daarbij vooral het accent leggen op
de verbanden tussen deze die domeinen. “De markt vraagt immers om
breed opgeleide professionals die in
techniek en technologie geschoold
zijn, die geleerd hebben om zich
heen te kijken en die zich bewust
zijn van de maatschappelijke impact
van de ontwikkelingen in hun werkveld en van hun handelen daarin”,
betoogde INHOLLAND-CvB-voorzitter
Jos Elbers tijdens zijn welkomstspeech tot de genodigden. En samenwerking staat daarbij voorop. Samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en vooral ook met de TU Delft.
In materiaal opzicht betekent dat
laatste dat de Delftse hbo-locatie
gebruik gaat maken van o..a practica,
laboratoria, mediatheek en studenten sportvoorzieningen van de TU.
Bovendien zullen beide instellingen
elkaars expertise benutten en elkaars
docenten inzetten. Elbers: “Dus handen en voeten geven aan het bachelor-mastersysteem.”
Het domein agro- en foodbusiness
vormt daarbij volgens Elbers een belangrijk speerpunt. Niet alleen omdat
dit de enige hogeschool in West-Nederland is die opleidingen aanbiedt –
“dat schept verplichtingen” – maar
met name ook omdat de groene sector
in de Randstad vele actuele aspecten
kent. “Natuur, recreatie, de infrastructuur met zijn wegen en bereikbaarheidsproblematiek. Ook de
ruimtelijke ordening en plattelandsvernieuwing, milieukunde, de glasteelt en de handling van en voor het
kleinvee en alle processen daar
omheen.”

De nieuwe huisvesting van de Delftse
hbo-locatie van INHOLLAND ligt vlakbij het NS-station Delft Zuid en in de
buurt van het TU-terrein. Een belangrijke stap vooruit in vergelijking met
de oude situatie maar eigenlijk nog
niet wat INHOLLAND eigenlijk wilde.
“Onze voorkeur ging uit naar nieuwbouw op het terrein van de Technische Universiteit Delft. Dat is nu
niet gelukt, maar we hopen dat binnen vijf jaar te realiseren”, aldus
Elbers.

Genoeg
Demissionair OCenW-minister Maria
van der Hoeven is nieuwsgierig naar
de concrete resultaten van de samenwerking tussen INHOLLAND en de
TU Delft. Vooral de ontschotting tussen onderzoek en onderwijs is naar
haar mening noodzakelijk om een
betere kenniscirculatie op gang te
brengen. “We gaan immers van kenniseconomie over naar een kennissamenleving.” Van der Hoeven ziet in
dat verband met name mogelijkheden voor toegepast onderzoek door
hbo-instellingen.

Zes dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen was er wel al enig vermoeden maar nog geen echte duidelijkheid over het nieuwe politieke
spectrum. Reden voor de CDA-bewindsvrouwe om een politieke boodschap af te geven over het onderwijs.
Het nieuwe kabinet wacht een lastige
opdracht gezien de economisch situatie, aldus Van der Hoeven. Er zullen
dus keuzes gemaakt moeten worden.
Voor de onderwijssector moet die
keuze volgens haar duidelijk zijn.
“Kennis is een belangrijke productiefactor en onderwijsinstellingen leveren een belangrijke bijdrage aan de
kennissamenleving. Het onderwijs
is de laatste jaren niet bepaald –
gespaard, maar ik vind het nu echt
genoeg. Verdere bezuinigingen zijn
onverantwoord voor de samenleving”, aldus de minister. Œ
Pieter Boetzkes
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