over het nieuws

Komst kenniscentrum
watertechnologie
Overheid, hogescholen en waterbedrijven
investeren tien miljoen euro in een kenniscentrum
watertechnologie bij Van Hall Larenstein in
Leeuwarden. Dit centrum moet ook extra
studenten trekken.
Hogeschool Van Hall Larenstein
en de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden bieden hbo-studenten
met het kenniscentrum de mogelijk
heid om kortdurend en toegepast
onderzoek te doen op het gebied van
drinkwater- en afvalwatertechnolo
gie. Het kenniscentrum watertech
nologie, het Centre of Expertise
Watertechnology (CEW), komt in
het gebouw van Van Hall Larenstein
in Leeuwarden. De milieuhal wordt
verbouwd en de laboratoria worden
vernieuwd. In het kenniscentrum
kunnen bedrijven samen met stu
denten proefopstellingen opzetten
voor onderzoek naar drink- en afval
water.

Hbo en mbo
Het kenniscentrum watertechno
logie is een van de expertisecentra
die de vorming van bètatalent moe

ten stimuleren. Vier roc’s en drie
hogescholen krijgen ieder een
bedrag van 400.000 respectievelijk
één miljoen euro per jaar voor de
oprichting van centra voor innova
tief vakmanschap (mbo-niveau) en
centres of expertise (hbo-niveau).
Dat loopt tot 2016. De zeven centra
zijn geselecteerd uit 33 aanvragers.
Voor het Centre of Expertise
Watertechnology is de investering
van de overheid van vijf keer een
miljoen euro, nog eens vijf miljoen
euro beschikbaar als gezamenlijke
cofinanciering van Vitens, Pacques,
Landustrie Sneek en Wetterskip
Fryslân, universitair waterinstituut
van stichting Well met Van Hall
Larenstein en de NHL. Ook twee
andere noordelijke hogescholen
(Stenden en de Hanzehogeschool
Groningen) gaan in dit expertisecen
trum samenwerken. Het is verder de

Ondermeer drie
hogescholen,
mbo’s, (water)bedrijven en water
schap Fryslân zijn
betrokken bij het
nieuwe kenniscen
trum watertechno
logie

bedoeling dat samengewerkt gaat
worden met het mbo, onder meer
met AOC Friesland, zodat er bijzon
dere studieroutes ontstaan.

Bètatechnisch talent
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Het idee is dat een centrum net
werken vormt van ondernemers,
wetenschappers, docenten en stu
denten en dat het de verbinding legt
tussen mbo, hbo, wetenschap en
bedrijfsleven. De overheid en de
scholen verwachten dat met de cen
tra het tekort aan bètastudenten
daalt en dat studenten die werken
en studeren in een omgeving met
hoogwaardige kennis een hoger
niveau bereiken.
De centra, een initiatief van het
Platform Bèta Techniek om de inno
vatie te versterken en de schaarste
in bètatechnisch talent te verminde
ren, vormen ook een uitwerking van
het advies van de commissie
Veerman over een toekomstbesten
dig hoger onderwijsstelsel.
Van Hall Larenstein beschikt in
Leeuwarden al over een testlabora
torium en expertise op het vakge
bied watermanagement en -techno
logie. Bij Milieukunde studeert het
grootste deel van de ongeveer 25
studenten op waterterrein, zegt
Gerrit Jeuring, opleidingsdirecteur.
“We willen over vijf jaar een
instroom van 100 tot 125 studenten
in de studies op dit gebied bij de ver
schillende hogescholen. Dat zou
prachtig zijn.”
Het expertisecentrum zal zich
bezig houden met waterzuivering,
gebruik van water in de landbouw
en industrie, of bijvoorbeeld afval
water als energiebron. De hogescho
len gaan binnenkort overleggen over
een gemeenschappelijke minor, bij
scholing van docenten op dit gebied
en faciliteren van de waterbedrijven
die hier onderzoek willen doen. Het
kenniscentrum moet zich volgens
Jeuring gaan profileren als hét cen
trum voor kennis en innovatie in de
watertechnologie. “Dat ook andere
hogescholen zeggen: daar in
Leeuwarden gebeurt het.” (tvdb)
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