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Human apital en het Klimaatakkoord
Mome teel wordt op atio aal iveau gewerkt aa ee Klimaatakkoord. De hoofdlij e zij beke d
(zie grafisch overzicht hiero der1) e het ajaar wordt be ut voor de uitwerki g. Zeker i dat
voldoende en goed opgeleid techni ch per oneel een kritieke ucce factor i voor het halen van de
klimaatdoelen.
Om de klimaatpla e uit te voere zij i diverse sectore tie duize de extra vakme se odig
(zie SER-advies E ergietra sitie e Werkgelege heid2 e PBL Quicksca E ergietra sitie e
Werkgelege heid, 20183). De extra vacatures zulle iet altijd gemakkelijk te vervulle zij .
Daar aast zal bestaa d werk veelal va karakter vera dere , waardoor a dere vaardighede odig
zij . Bove die zulle gedure de de tra sitie ba e verlore gaa . Tijdig i spele op vera dere de
arbeidsmarktbehoefte is dus cruciaal om de klimaatdoele te behale .

Met het oog hierop gaat de taakgroep Arbeidsmarkt e Scholi g i de tweede helft va 2018
maatregele pakkette uitwerke , same met de sectortafels. Deze maatregele zulle erop gericht
zij om tijdig over voldoe de, gekwalificeerde arbeidskrachte te beschikke e verlies va
arbeidsplaatse op ee sociaal vera twoorde ma ier op te va ge .
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Va uit de vijf sectortafels is ee eerste rudime taire i schatti g gemaakt va wat de impact va hu
maatregele is op de arbeidsmarkt e op de scholi gsbehoefte. De hoofdthema’s zij gebrek aa
goed opgeleid perso eel, baa verlies, leve la g o twikkele door vera dere d werk,
arbeidsomsta dighede e hoger opleidi gs iveau.

Voor welke uitdagingen staan we?
Het SER-advies ‘E ergietra sitie e werkgelege heid’ laat zie dat de e ergietra sitie fors extra
perso eel vraagt. Het grote probleem op dit mome t is het gebrek aa arbeidscapaciteit op de
arbeidsmarkt voor tech ische beroepe . I het licht va de forse ambities staat dit het succes va
het klimaatakkoord i de weg. De prioritaire thema’s voor bij a alle klimaattafels zij : het vergrote
va de i stroom uit het reguliere o derwijs (circa 15% va de totale i stroom) e uit a dere
sectore e het behoud va me se voor de tech iek (doorgroeimogelijkhede biede , goede
salarisse , opleidi g, etc). Maar ook i vestere i tech iek e i ovatie om mi der me se odig
te hebbe de kome de jare wat leidt tot ee schouder-aa -schouder be aderi g va lere e
i overe i lear i g commu ities voor betere e efficië tere klimaat- e e ergieoplossi ge .
De traditio ele wijze va tech iekpromotie op primair- e voortgezet o derwijs geeft iet (tijdig)
het gewe ste effect voor voldoe de hbo arbeidscapaciteit. I middels heeft ca 40% va de haviste
wel ee ‘tech iekprofiel’ maar daarva kiest maar ee (te) beperkt deel voor ee
tech iekstudie. Bove die ‘het gras groeit iet harder door eraa te trekke ’. De tijdshorizo va
het klimaatakkoord richti g 2050 geeft misschie wel voldoe de ruimte om de kweekvijver op de
la gere termij te vergrote (met uitzo deri g va de regio’s waar ee sterke terugloop wordt
verwacht i het vo). Maar dit eemt iet weg dat op de korte termij succesvolle aa pakke odig
zij op ieuwe perspectieve (zoals maatschappelijke releva tie va de e ergietra sitie) e gerichte
leer(werk)routes voor ieuwe doelgroepe (zoals ‘associate degrees’) . Deze doelgroepe zij iet
allee jo gere , er zij juist meerdere leeftijdsgroepe odig om bij te drage aa de grootste
i stroom voor ee sector (circa 85% i stroom va professio als met werkervari g).
De a dere uitdagi g is het mee eme va zitte d perso eel i de digitale e tech ologische
o twikkeli ge . Impact va digitaliseri g maakt het werk o voorspelbaar e meerjarig
vooruitpla e lastiger. De vrage uit de markt worde complexer e jage i ovatie aa . Dit
vereist meer ke is va bedrijve e hu perso eel. De digitaliseri g e tech ologiseri g heeft
bove die ee opwaartse druk op het opleidi gs iveau tot gevolg. De behoefte aa opscholi g aar
hbo- iveau zal de kome de jare daarom hard toe eme .

Wat doen hogescholen en bedrijven al?
Er zij al veel i itiatieve va uit hogeschole e bedrijve om oplossi ge te verzi e voor het
grote tekort aa (tech isch) perso eel. Naast de same werki g met de grote (e ergie)bedrijve
werke hogeschole ook al veel met e voor het regio ale MKB (i cl. startups). Die hebbe de
i ovatiekracht e de afgestudeerde va het hbo het hardst odig om door de e ergietra sitie iet
‘out of busi ess’ te rake e ieuwe busi ess-opportu ity te realisere . De k bijv. aa de
i stallatiesector e de haar toelevere de bedrijve . Doelstelli ge als ‘va het aardgas af ( aar allelectric)’ e ‘e ergie- eutrale (ver)bouw’ vrage ee heel a der type perso eel. I traditio ele
‘mbo-sectore ’ worde u vooral ook veel ‘hbo-compete ties’ gevraagd. Voor sectore als E ergie
& Netwerk Bedrijve is vooral betrouwbaarheid (e betaalbaarheid) va de e ergieleveri g tijde s
de e ergietra sitie va bela g. Deze bedrijve ervare ee groot tekort aa mbo (plus) e hboperso eel, zowel bij stori ge , aa sluiti ge als ‘verstevigi g’ va de ette . Voor dat laatste
hebbe bedrijve als Te eT e Allia der ook ee i vesteri gsage da die zij met i ge ieursbureaus
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e i frabedrijve realisere ; deze hebbe ee vergelijkbare huma capital behoefte door de
e ergietra sitie waar zij met het hbo i same werke .
Hogeschole e bedrijve wille stude te e professio als opleide die klaar zij voor de
maatschappij e bedrijve helpe i overe zodat zij alle ee bijdrage ku e levere aa de
uitdagi ge als gevolg va klimaatvera deri g e de e ergieproblematiek. Het perspectief verlegt
zich va het opleide voor ee beroep aar ee ‘buy-i ’ op ee maatschappelijke opgave. Als
ke isi stelli g draagt het hbo zowel bij aa de i ovatie-age da va de e ergietra sitie (zoals
verwoord door de Topsector e ergie) als aa de Huma Capital Age da (voldoe de e adequaat
opgeleid perso eel voor die e ergietra sitie). Die HCA heeft betrekki g op het aa tal ieuwe ba e
(als gevolg va de e ergietra sitie) als op ' ieuwe ba e /compete ties voor de e ergiewereld va
morge ’ (tot 2030). Specifiek aa de klimaatage da is dat het om (s el vera dere de) i houd gaat
dat vele opleidi ge betreft e i terdiscipli air va aard is.
Als gevolg hierva teke t het o derwijs va de toekomst zich op steeds meer plekke i Nederla d
af: de maatschappelijke uitdagi ge te gevolge va de e ergietra sitie zij steeds meer de kurk
waarop leerprocesse va stude te e werk emers gaa draaie . Met het programma Wo e 3.0
bijvoorbeeld heeft de Hogeschool Utrecht met part ers i het regio ale bedrijfsleve ervari g
opgedaa door stude te va verschille de opleidi ge te late same werke aa ee opdracht,
amelijk het zelfvoorzie e de huis ‘Selficie t’ bouwe 4. Dit voorbeeld laat zie dat het om
vraagstukke gaat die iet meer met éé discipli e (tech ische e iet-tech ische) e éé sector
(meerdere sectore zoals bouw, i stallatie, e ergie, ICT, maaki dustrie) op te losse zij . I deze
visie ‘levere ’ hogeschole gee stagiaires e afstudeerders meer, maar i pps-verba d worde
grotere vraagstukke opgepakt, per vraagstuk wordt de routi g bepaald hoe op te losse
(o derzoek, o derwijs, werk, o derzoek ateliers, livi g labs, fieldlabs…). Hierdoor o tstaa leer- e
o twikkelruimtes waar zowel stude te als werke de zich verder ku e o twikkele e mee
ku e helpe aa oplossi ge .
Bedrijve richte hu opleidi gs- e i ovatiebeleid hier mede op e i vestere mome teel fors om
de arbeidscapaciteit op orde te bre ge e te houde met bedrijfsschole e same werki g met
o derwijs. O&O-fo dse subsidiëre scholi gstrajecte e ke isi stitute o twikkele
bra cheke is. U eto-VNI heeft bijvoorbeeld het i itiatief ge ome om ee Ce tre of Expertise
Smart Studies i Buildi g Tech ology te o twikkele met ee aa tal hogeschole om i de behoefte
aa het opschole va me se i de bra che e voldoe de uitstroom uit het reguliere o derwijs te
voorzie . Het maakt hierbij gebruik va bestaa de etwerke zoals lectore platforms, Ce tres of
Expertise e Teachers Lear i g i E ergy.
Hiermee zette hogeschole e bedrijve de bewegi g i va expertise-gedreve o derzoek- e
o derwijsprogramma’s aar missie- e ope i ovatie gedreve O&O-programma’s e dus meer
same werki g i opleidi g e trai i g. Hiermee geve zij i vulli g aa de age da voor leve la g
o twikkele i hu sectore . De verbi di g met regio ale maatschappelijke age da’s aa gestuurd
door gemee te e provi cies eme hierdoor i bela g toe. De regio ale e ergiestrategieë va
gemee te ku e hierbij als vertrekpu t die e . Omdat de regio ale mogelijkhede voor
verduurzami g verschille (va wege ecologie, eco omie e.a. factore ) zal de kome de jare meer
i zet odig zij op zwaartepu tvormi g é same werki g daar waar regio ale mogelijkhede
auwelijks verschille e ka se ligge voor sy ergie. Het weg eme va belemmeri ge voor
omadisch opleide – stude t ka a zij tweede leerjaar ee afstudeerrichti g kieze bij elke
hogeschool i Nederla d die aa sluit bij zij opleidi g – is esse tieel om e erzijds de
aa trekki gskracht te vergrote e a derzijds aa te sluite bij de passie e i teresses va
stude te .
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Publiek-private samenwerking is de kritieke succesfactor
Allee door structurele publiek-private same werki g ka ee oplossi g worde gevo de voor het
grote e groeie de tekort aa tech ische arbeidscapaciteit i de e ergiesector. Hogeschole e
bedrijve hebbe die same werki g o der a dere vormgegeve i Ce tres of Expertise5 waarva de
mi ister va OCW e de Vere igi g Hogeschole rece t hebbe beslote die te co ti uere e
versterke . Door die same werki g o tstaa ieuwe ka se ( ieuwe leerroutes voor ieuwe
doelgroepe voor zij-i stromers e praktische haviste 6). Deze Ce tres zij ee tra sitiemiddel om
het o derwijs te ver ieuwe aar hybride modelle waarbij ee sterke i teractie e co-creatie met
bedrijve ce traal staat.
De Ce tres of Expertise zij ee sterk co cept va de oodzakelijke publiek-private (wederkerige)
same werki g waari tbv ‘arbeidsmarkt e scholi g’ c.q. de Huma Capital Age da va uit het hbo
structureel wordt same gewerkt met bedrijve e overhede op het thema e ergietra sitie. Zie i
bijlage 1 ee overzicht va de Ce tes of Expertise E ergie tot e met 2018.
Ook zij er i itiatieve zoals Katapult. Dat is ee etwerk va meer da
150 same werki gsverba de tusse o derwijs e bedrijfsleve e groeit co ti u. Doelstelli g
is om de same werki g tusse o derwijs, bedrijfsleve e maatschappij te verbetere . Dit gebeurt
bijvoorbeeld door professio als uit het bedrijfsleve die lesse verzorge . Of door stude te die
tijde s hu opleidi g o derzoek doe voor ee MKB-bedrijf. Er participere i middels 50.000
stude te , 6.000 bedrijve e 4.000 doce te i deze same werki gsverba de , ook wel Ce tres of
expertise, Ce tra voor i ovatief vakma schap e PPS i het beroepso derwijs.7
Voorts worde al goede stappe gezet va uit SAC HTNO (Sectoraal Adviescollege hoger tech isch e
atuurwete schappelijk o derwijs) bij de i vulli g va de opleidi ge e va uit de
o derzoeksee hede e Ce tres of Expertise gelieerd aa het thema E ergie (Vere igi g
Hogeschole , same met SiA/NWO). E ergie e e ergievoorzie i g is ee va de tie hoofdthema’s
i ‘O derzoek met Impact’8.
De sectore betrokke bij de e ergietra sitie werke same met het hbo ook aa ieuwe leerroutes
e maatwerk trajecte , met ame ook voor ieuwe doelgroepe die a ders iet i de
e ergietech iek terecht zoude kome . Hieri zoude sectore i te siever ku e same werke
e lere va elkaar.

Wat doet het hbo samen met het mbo?
De same werki g met het mbo programma ‘De Uitdagi g’ wille we i zette om strategische
regio ale coalities te vorme ro dom de klimaat- e e ergievraagstukke . Hier is og veel
pote tieel te be utte . Leer- e i oveerfaciliteite i de o derwijskete orga isere e same
i vestere , gebruik va faciliteite dele e leerprocesse koppele . Zo ku e mbo e hbo same
met bedrijve bijvoorbeeld hu eige gebouwe als ‘livi g labs’ o twikkele om deze
e ergie eutraal te make i de driehoek o derwijs, bedrijve e o derzoek.
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Waar is nog behoefte aan in de publiek-private samenwerking?
Er zij dus al veel goede voorbeelde va same werki g e lere va elkaar. Echter, hogeschole e
bedrijve zij erva overtuigd dat er ( og meer) moet worde gedaa om alle ge oemde
uitdagi ge het hoofd te ku e biede . Daarbij wille de hogeschole e bedrijve ook de
gemee te mee eme i de same werki g. Dit zou gestimuleerd ku e worde door het
o twikkele va ee programma waarmee zij:
“een platform reali eren dat inzichtelijk maakt welke effectieve aanpakken er be taan, dat in
publiek-privaat amenwerking verband kenni uitwi elt en dat ruimte biedt voor het opzetten van
pilot en experimenten, zodat ucce volle aanpakken nel op chaal kunnen worden gebracht voor
voldoende arbeid capaciteit voor het reali eren van de klimaatambitie . ”
-

-

-

-

het zet i op de regio’s zodat deze s eller ku e schakele op de o twikkeli ge die op he
afkome maar ook via dit platform zicht krijge op oplossi ge die he helpe regio ale
vraagstukke op te losse . Hier ligge ka se om de i teractie te zoeke met de klimaattafels
same met de Taakgroep.
same slim optrekke om de operatie met succes te helpe uitvoere .
i de driehoek o derwijs, bedrijve e overheid coördi ere /afstemme va strategieë e
i vesteri ge (wat ka beter, wat moet a ders/belemmeri ge weg eme , wat gaat goed, wat
moete we versterke ?).
met praktijkgericht o derzoek e a dere vorme va het vergrote va i zichte i de
complexiteit werke hogeschole met o der emers same aa o derzoeke va hoe werkt het
da ; deze ma ier va i overe heeft effect op het o derwijs, stude te , professio als e
bedrijve .
hogeschole e bedrijve o twikkele same (sociale) systeme voor het o twikkele va
me se e oplossi ge met ee stevige focus op het vergrote va de i stroom e de s elheid
(va scholi g) e het ver ieuwe va de i houd voor klimaat e e ergie. Het klimaatakkoord
creëert urge tie om la gjarige vera deri ge door te voere waardoor de we dbaarheid e
adaptievermoge wordt vergroot.

Waar moeten wij als ‘platform’ aan werken?
Wendbaarheid van hoge cholen amen met mbo, bedrijven en overheid vergroten (learning
communitie )
- Doorbouwe va de Ce tres of Expertise voor klimaat e e ergie e a dere releva te
o derwerpe .
- Regio aal koppele aa mbo om goed i te ku e spele op de vraag i de regio’s:
i ovatieprojecte , ble ded lear i g, fysieke leeromgevi g (hoe verbi de we vmbo-mbo-hbo
met elkaar e creëre wij sy ergie?).
- Algehele studie/verke i g opzette dat o derzoekt tege welke kaders hogeschole aa lope
door de maatschappelijke uitdagi ge e experime t voor e ergie om te teste (impact op
croho’s, Dubli descriptore e.a. structure , verlichte va de ‘hoe-druk’ i het huidige
accreditatiesysteem).
- Vergrote flexibiliteit: croho’s (voor ieuwe beroepe die dwars door croho’s hee gaa zoals
e ergiema ager, past i gee e kele croho) e maatschappelijke opgave als uitga gspu t
accreditatie meer kaderstelle d (i gesprek met domei e e NVAO).
- SROI-verplichti g op eme i aa bestedi ge : social retur o i vestme t, bij
ope bare/publieke aa bestedi ge zij bedrijve die de aa emi g doe , ee bepaald aa deel
te bestede aa huma capital/opleide va me se bij dat bedrijf, toevoege aa de
compo e t duurzaam i kope .
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Agenda op tellen voor Kenni gekoppeld aan Human Capital
- (2018) O derzoek door Vere igi g Hogeschole aar Ce tres of Expertise e maatschappelijke
opgave
- O derzoeksage da’s lectore platforms Urba e ergy, E ergievoorzie i g i Eve wicht,
Biobased Eco omy e Circulaire Eco omie
- O derzoeksage da’s Ce tres of Expertise/hogeschole
- O derzoeksage da’s sectore
- Missiegedreve Meerjarige I ovatie Programma’s TSE
- Maak o derwijsver ieuwi g ook o derdeel va de TKI age da’s
- I ve tarisatie huidig o derzoek met Regieorgaa SIA e legge aast klimaatakkoord e
meerjarige o derzoeksprogramma’s va de Topsector E ergie
Scholing vernieuwen en ver nellen: actief inzetten op learning communitie
- Regiefu ctie op i stroom voor e ergietra sitie per regio: door gemee te, hogeschool? De
scholi gs- e arbeidsmarktopgave voor klimaat e e ergie koppele aa Tech iekpact.
- Ble ded lear i g/o li e: hogeschole , TU Delft werkt i EU-verba d aa de ‘E ergy-versity’,
Teachers Lear i g i E ergy, o li e aa bod va sectore e diverse stichti ge (zoals Dutch
Power, Gelijkspa i g, etc).
- Propositie met bedrijve va i itieel aar post i itieel: als hogeschole same werke aa ee
aa bod voor werke de (ee o li e omgevi g verbo de aa de regio ale Ce tres of Expertise
waar me se met elkaar i de praktijk ku e lere ) massief e massaal, kort cyclische
opleidi gstrajecte realisere , breder toepasse (meerdere regio’s, meerdere sectore ) e
opschale voor op-, bij- e omscholi g (zie doelgroepe be aderi g HAN).
- Weg eme belemmeri ge : verplichti ge bijsta d, UWV, opleidi gsfo dse (begi t bij ee
i ve tarisatie, doelgroepe be aderi g is hier i tegraal o derdeel va ).
- O derwerp duurzaamheid als rode draad door opleidi ge i ee gezame lijk
o derwijsprogramma, wat zij mi imale compete ties die professio als odig hebbe gegeve
de grote e ergieopgave i Nederla d? Lere va de Ha zehogeschool Gro i ge ; hoe doet de
HG dat? E wat ku e a dere hogeschole daarva lere /over eme /vertale aar de eige
i stelli g?
Prikkel verkennen voor meer in troom
- Campag es wervi g/imago: la delijk, specifieke doelgroepe , deltapla ook voor imago e
werve (hoe e wat is og o duidelijk), verbi de aa Tech iekpact
- Fi a ciële prikkels: wat ka het o derwijs e bedrijfsleve doe om de totale stroom te
vergrote ? (verleide versus beperke )
Leren van elkaar
- Regio ale good practices voor e ergie helpe impleme tere i a dere regio’s (gebruikmake d
va de co dities waarom de oplossi ge werke i ee regio), het etwerk e aa pak be utte
va het klimaatakkoord.

Deze publicatie i tot tand gekomen door co-creatie van de kerngroep ‘publiek-private
amenwerking voor het klimaatakkoord’. Zie bijlage 2 voor de lij t met deelnemer . Geïntere eerden
worden uitgenodigd zich aan te luiten bij de kerngroep en mee te werken aan ‘de Uitdaging’.
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Bijlage 1: Ontwikkeling entres of Expertise Energie tot en met 2018

Ce tres o tstaa voor 2014:
1. CoE SEECE: Hogeschool Ar hem Nijmege
2. CoE Smart Sustai able Cities: Hogeschool Utrecht
3. CoE E ergie: Ha zehogeschool Gro i ge
4. CoE RDM: Hogeschool Rotterdam
5. CoE Biobased Eco omy: Ava s Hogeschool
6. Clea tech Ce ter: Saxio Hogeschool / Hogeschool Ar hem Nijmege (op het s ijvlak htsme ergie)

Ce tres o tstaa i de periode 2014-2018:
7. S-Built: Hogeschool Zuyd
8. CoE Water & E ergie: Hogeschool Zeela d, Ha zehogeschool Gro i ge e Hogeschool
I holla d
9. CoE Terra Tech ica: Hogeschool I holla d
10. Ce tre of Expertise Smart Studies i Buildi g Tech ology: i itiatief U eto-VNI ism de
Hogeschool Ar hem Nijmege , Ha zehogeschool Gro i ge , Hogeschool Saxio ,
Hogeschool Utrecht, Haagse Hogeschool, Hogeschool I holla d
Hogeschole met e ergie i hu o derwijs e o derzoek zij Hogeschool I holla d, Saxio
Hogeschool, Fo tys Hogeschool, Hogeschool va Amsterdam, Haagse Hogeschool e Noordelijke
Hogeschool Leeuwarde . Hogeschole met e ergie als strategisch speerpu t zij : Hogeschool
Ar hem Nijmege , Hogeschool Utrecht e Ha zehogeschool Gro i ge .
Va de 21 hogeschole met tech ieko derwijs werke 14 actief aa e ergieo derwijs.
Groei i stroom tech ische hbo-opleidi ge i 2017 t.o.v. 2013: va 21.158 stude te i studiejaar
2012/13 aar 23.368 stude te i studiejaar 2016/17.9
entres in cijfers
MBO
15

Aa tal Ce tra voor Topsector E ergie
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HBO
9

Totaal
24

Bijlage 2: Deelnemers kerngroep publiek-private samenwerking voor het klimaatakkoord
1. Jan Jaa Aué (Decaan CoE Energy, Hanzehogeschool Groningen)
2. Joh Bake (Projectma ager TKI Wi d op Zee, CAREER, CoE Wi d e E ergie,)
3. Petra Bijvoet (Projectma ager Terratech ica, I Holla d)
4. Do Bla kestij (Voorzitter HBO domei E gi eeri g, Hogeschool Utrecht)
5. Mart va Bracht (Directeur Systeemi tegratie Topsector E ergie)
6. Douwe-Frits Broe s (Portfolioma ager Research CoE Biobased Eco omy, Ava s/HZ)
7. Patrick Cramers (Programmama ager Strategische Allia ties, Regieorgaa SIA)
8. Ag es Fli ke flögel (Ma ager Trai i g e Opleidi g, E exis B.V.)
9. Ti us Hammi k (Programmadirecteur Duurzame E ergie SEECE, Hogeschool Ar hem e

Nijmege )
10. Robert va de Hoed (Lector E ergie e I ovatie, Hogeschool va Amsterdam)
11. Matthijs Kok (O twikkelaar Nieuwe E ergie, Gemee te Utrecht)
12. Oda Kok (Projectleider Ke is- e Praktijkce trum E ergietra sitie, De Haagse Hogeschool)
13. Christie Lokma (Programmama ager Sustai able E ergy & E viro me t, Hogeschool
Ar hem e Nijmege )
14. Jurge Mutsaers (Ma ager Productie Zuid-Oost, E exis B.V.)
15. Ja Oosti g (Projectleider ‘De Uitdagi g’, mbo-programma klimaatakkoord)
16. Ivo Opstelte (Lector/Programmadirecteur CoE Smart Sustai able Cities, Hogeschool
Utrecht)
17. Willem de Oude (Ma agi g Director CoE Water & E ergy, HZ U iversity of Applied
Scie ces)
18. Joh Post (Programmadirecteur Digitaliseri g Topsector E ergie)
19. Derk Pruiske (Doce t, Stage- e afstudeercoördi ator Elektrotech iek, Ava s Hogeschool)
20. Saskia Ruise daal (Se ior Adviseur hbo-programma klimaatakkoord, Rijksdie st voor
O der eme d Nederla d)
21. Peter Smulders (Opleidi gscoördi ator, OTIB)
22. Marjo Steve s (Strategisch Beleidsadviseur, Ava s Hogeschool)
23. Gerli de va Vilstere (Projectma ager waardecreatie, Wage i ge U iversity a d
Research)
24. Marsha Wag er (Programmadirecteur HCA Topsector E ergie)
25. Elle Willemse (Beleidsadviseur Bètatech iek, Vere igi g Hogeschole )
26. Paul Wi ters (Se ior Adviseur, Gemee te Ar hem)
27. Jasper Witte (Commu icatie adviseur HCA TSE, Rijksdie st voor O der eme d Nederla d)
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