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Klimaatakkoord

Geachte heer Nijpels,
Klimaatverandering en andere maatschappelijke uitdagingen vragen om duurzame oplossingen. Hogescholen
leveren een belangrijke bijdrage aan deze oplossingen, onder meer door vernieuwend onderwijs te geven,
praktijkgericht onderzoek te doen en de eigen gebouwen te verduurzamen.
Dit lichten wij graag nader toe.
1. Vernieuwend onderwijs
In Nederland volgen bijna 500.000 studenten een associate degree-, bachelor- of masteropleiding aan
hogescholen die zijn aangesloten bij de Vereniging Hogescholen. Zoals oak verwoord in onze strategische
agenda Professionals voor morgen werken hogescholen continu aan verbetering en vernieuwing van het
onderwijs, waarbij het onderwijs wordt vormgegeven 1) met aandacht voor maatschappelijke uitdagingen; 2)
vanuit een multidisciplinaire insteek; 3) dicht op de praktijk; 4) samen met het werkveld en andere partijen in
de onderwijskolom en 5) in verbinding met het praktijkgericht onderzoek. Zo warden studenten van vandaag
professionals van morgen die de maatschappij mede helpen transformeren met hun nieuwe kennis en
inzichten.
Daarnaast zullen hogescholen veel mensen die nu al aan de slag zijn in de komende jaren om- of bijscholen.
Aan de basis ligt een continue afstemming van het onderwijsaanbod op de ontwikkelingen in het werkveld, de
beroepen. Voor de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt biedt het hbo flexibele opleidingen aan zowel
werkenden op hbo of wo-niveau die zich willen bijscholen of omscholen, als aan professionals die zich verder
willen ontwikkelen vanuit het mbo.
2. Praktijkgericht onderzoek
De afgelopen jaren hebben hogescholen veel ge'investeerd in praktijkgericht onderzoek, onder meer met de
ontwikkeling van Centres of Expertise. In deze centres werken hogescholen nauw samen met publieke en
private partijen en richten zich daarbij op nationale en regionale uitdagingen. Onder meer de centres
Sustainable Electrical Energy, Energy Transition Centre en Human Capital for Building Technology zullen een
belangrijke bijdrage leveren aan het vinden voor oplossingen ten behoeve van de energietransitie.
Ook met het uitbreiden van het masterportfolio en de introductie van een professional doctorate wil het hbo
nog beter kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als het klimaatprobleem.
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3. Verduurzaming vastgoed
In het klimaatakkoord is vastgelegd dat een 12-tal maatschappelijk vastgoedsectoren, waaronder het hbo, een
routekaart opstellen waarin zij aangeven op welke wijze een 95% CO2 reductie in 2050 wordt bereikt. Vol trots
kunnen wij melden dat deze routekaart gereed is en op 1 mei is ingediend bij het ministerie van BZK. Een kopie
van onze routekaart is bij deze brief gevoegd.
Er zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden aan de haalbaarheid van de ambitie, waarbij de overheid
een grote rol heeft. Denk daarbij aan het gelijktrekken van een heel palet aan wet- en regelgeving en aan de
financiele mogelijkheden. Een aantal van deze voorwaarden vindt u ook terug in de bijgevoegde routekaart.
Concluderend In lijn met bovenstaande hebben de !eden van de Vereniging Hogescholen tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 10 oktober jl. dan ook ingestemd met commitment op de door u genoemde punten:
• De Vereniging Hogescholen onderkent de urgentie van het klimaatprobleem en is bereid deze urgentie uit
te dragen,
• De Vereniging Hogescholen zet zich samen met haar achterban in voor het centrale doel van het
Klimaatakkoord: 95% reductie van broeikasgassen in 2050, ten opzichte van 1990,
• De Vereniging Hogescholen committeert zich aan de uitvoering van afspraken waarbij de organisatie direct
betrokken is. Wij adviseren het kabinet om aanvullende middelen vrij te maken ten behoeve van de
coordinatie van al hetgeen nodig is om aan deze maatschappelijk opdracht te voldoen, zodat samen
werken aan oplossingen samenwerken wordt.
Het bestuur,

Maurice Limmen,
voorzitter

Bijlage:

Ron Minnee,
secretaris

Sectorale Routekaart vastgoed HBO
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