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MANAGEMENTSAMENVATTING 

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een 

betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Dit document vormt het resultaat van een beknopte 

oriënterende verkenning gericht op het domein urban energy. Het document heeft tot doel om met  

het benadrukken van enkele invalshoeken de nodige inspiratie te geven aan discussies en initiatieven  

die gaan over het opleiden van technische (hbo-)professionals voor de energietransitie (van morgen). 

De contouren van het domein urban energy worden in dit document geschetst door o.a. te kijken naar  

smart sustainable city, ICT, sociale innovatie en ontwikkelingen op het vlak van integratie van technieken 

en systemen. De technologische ontwikkelingen binnen het domein urban energy vereisen steeds meer  

de betrokkenheid van specialistische professionals, terwijl ook de behoefte toeneemt om expertise uit  

een verscheidenheid aan disciplines te verbinden. Daarnaast is het van belang dat ook de (technische) 

professionals op een hoger abstractie- of innovatieniveau kunnen reflecteren op (stappen op weg naar of 

m.b.t.) systeeminnovaties. In de dynamische setting van urban energy is het noodzakelijk om de taal- en 

afstemmingsbarrières  tussen ‘bouw’, ‘energie’ (elektrotechniek + werktuigbouw), ‘besturing’ (ICT) en  

ook ‘hergebruik’ (circulaire economie) te beslechten. In dit document wordt een raamwerk geïntroduceerd  

om op richtinggevende wijze de nodige handvaten te geven wat betreft competenties / vaardigheden van  

de (toekomstige) ‘T-shaped’ ingenieurs. Het raamwerk geeft competentiesuggesties t.a.v. 1) waarnemen en 

doorgronden, 2) ontwerpen en handelen, en 3) communiceren, participeren en samenwerken. 

Uit de verkenning blijkt dat de hbo-onderwijsprogramma’s op de goede weg zijn wat betreft het anticiperen 

op de ontwikkelingen in het domein urban energy. Er is in Nederland een grote diversiteit aan bachelor-

opleidingen, minoren en lectoraten met (enige) verbindingen met het domein urban energy. Het is nood-

zakelijk dat onderwijsprogramma’s blijvend vernieuwd worden en dat ook docenten de mogelijkheden 

krijgen en hebben om vernieuwende kennis en kunde te omarmen en over te dragen. Zelfvertrouwen, 

autonomie en motiverend leiderschap spelen een belangrijke rol in het innoverend gedrag van docenten. 

Geïnterviewden hebben de nodige handreikingen gegeven, van docentbetrokkenheid bij vraaggestuurd 

onderzoek tot blended learning (mix van klassikale, digitale en informele leervormen). Bepaalde  

handreikingen lenen zich ervoor om op collectief niveau af te wegen, eventueel in afstemming met  

de Topsector Energie. Het is uiterst waardevol voor onderwijsinstellingen om verbindingen te hebben  

met initiatieven (in de regio). Tenslotte: meer aandacht voor kennisdisseminatie en/of onderwijsborging  

binnen de TKI-regelingen (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) is wenselijk, waardoor opleidingen 

meer mogelijkheden krijgen om verbonden te raken met bijv. TKI-trajecten en TKI Urban Energy  

meer inhoudelijke verbindingen kan opzetten met het onderwijs. 
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1. AANLEIDING 

1.1. Achtergrond 

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar  

een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De topsector zet in op diverse thema’s zoals 

energiebesparing in de industrie, urban energy, biobased economy en human capital agenda. Urban energy 

is een belangrijk en omvangrijk thema binnen de Topsector Energie. Binnen de TKI Urban Energy 

(Topconsortia voor Kennis en Innovatie) van de Topsector Energie staan vijf programmalijnen centraal: 

 Programmalijn 1: Zonnestroomtechnologie (PV) 

 Programmalijn 2: Warmte- en koude-installaties 

 Programmalijn 3: Multifunctionele bouwdelen 

 Programmalijn 4: Flexibele energie-infrastructuur  

 Programmalijn 5: Energieregelsystemen en -diensten 

De Topsector Energie richt zich met de ‘human capital agenda’ op de volgende aandachtsgebieden:  

a. De (zij-)instroom vergroten voor voldoende personeel voor de sector energie 

b. De interesse bij jongeren voor de sector energie inbedden in het voortgezet onderwijs (vo) 

c. Het opleidingsaanbod vernieuwen zodat het beter aansluit bij de arbeidsmarktbehoefte 

d. De toegang tot en de equivalentie van opleidingen voor alle doelgroepen verbeteren 

1.2. Oriënterende verkenning 

In het kader van de uitgevoerde oriënterende verkenning binnen de context van urban energy is de focus 

gericht op het aandachtsgebied “technisch opleidingsaanbod blijvend vernieuwen zodat het beter aansluit 

bij de arbeidsmarktbehoefte”. De volgende vragen stonden centraal: 

 Welke competentieprofielen hebben toekomstige technische hbo-professionals werkzaam  

in het domein urban energy?  

 Wat is het huidige technische hbo-opleidingsaanbod dat verbindingen heeft met het domein  

urban energy en hoe verhoudt dat aanbod zich tot de geïnventariseerde competentieprofielen  

van toekomstige technische (hbo-)professionals? 

 Op welke wijze kunnen docenten en onderwijsverbindingen met initiatieven bijdragen  

om het technisch hbo-opleidingsaanbod te vernieuwen zodat het beter aansluit bij  

de arbeidsmarktbehoefte in het domein urban energy? 
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De oriënterende verkenning is indicatief en richtinggevend en gebaseerd op een beknopt literatuur-

onderzoek en gesprekken met enkele professionals (zie Bijlage 1). Het is geenszins de bedoeling om met 

dit document het gehele landschap van (veranderende) technische beroepsprofielen in het domein van 

urban energy diepgaand weer te geven. Het document heeft tot doel om met het benadrukken van enkele 

invalshoeken, handreikingen en suggesties de nodige inspiratie te geven aan discussies en initiatieven  

die gaan over het opleiden van technische (hbo-)professionals voor de energietransitie (van morgen).  

Hoofdstuk 2 zal op beknopte wijze de verbinding leggen tussen energietransitie en competenties, inclusief 

enige inzichten m.b.t. het bepalen van gewenste toekomstige competenties en (bij)sturing van opleidingen / 

trainingen. Hoofdstuk 3 schetst de contouren van het domein urban energy en geeft reflecties op beroepen 

en competenties, waarbij een raamwerk de nodige handvaten geeft wat betreft competenties / vaardigheden 

voor de ingenieurs die bijdragen leveren aan de energietransitie. Hoofdstuk 4 geeft een indicatieve 

weergave van het hbo-opleidingsaanbod (bacheloropleidingen en minoren) dat inhoudelijke verbindingen 

heeft met het domein urban energy en een weergave van urban energy-relevante lectoren en publiek-private 

samenwerkingen. In hoofdstuk 5 - het laatste hoofdstuk - komen invalshoeken aan de orde die te maken 

hebben met onderwijs en onderwijsvernieuwing in relatie tot het domein urban energy. De afronding van 

dit laatste hoofdstuk geeft een beknopte reflectie op de belangrijkste invalshoeken uit het gehele document. 

Aan alle betrokkenen (zie Bijlage 1): hartelijk dank voor uw tijd en inzet. 
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2. ENERGIETRANSITIE EN COMPETENTIES 

De energietransitie naar een schone, duurzame inrichting van onze samenleving is een belangrijk 

vertrekpunt om te oriënteren naar invalshoeken en stappen m.b.t. human capital. Dit hoofdstuk zal op 

beknopte wijze de verbinding leggen tussen energietransitie en competenties, inclusief enige inzichten 

m.b.t. het bepalen van gewenste toekomstige competenties en (bij)sturing van opleidingen / trainingen. 

2.1. Energietransitie 

Energietransitie is noodzakelijk om de internationaal en nationaal afgestemde klimaatdoelstellingen de 

komende jaren tot decennia te halen. Energietransitie is dat onze maatschappij stappen maakt richting een 

betrouwbare en betaalbare duurzamere energiehuishouding. Die transitie houdt in dat we minder fossiele 

brandstoffen en meer duurzame alternatieven (denk aan energiebesparing, (decentrale) opwekking van 

duurzame energie, vervlechting met elektrische mobiliteit, energieopslag en hergebruik van energie) willen 

gaan gebruiken. Het in gang zetten, versnellen en vasthouden van deze transitie is veelomvattend en is 

omgeven door veel dynamiek (zie o.a. PBL 2011, 2014; SER 2013, 2015; BMWi 2014; Europese 

Commissie 2015; Ministerie van Economische Zaken 2016). Positief is dat de afgelopen jaren 

energiebesparing en duurzame energie bij de consument op het netvlies staan en ‘mainstream’ aan het 

worden zijn. Een geïnterviewde geeft aan dat in relatie tot de gewenste energietransitie de energiemarkt 

behoefte heeft aan nieuwe spelers leidend tot nieuwe dynamieken / nieuwe (business)modellen. Daarbij 

wordt ook aangegeven dat het goed is om jongeren / young professionals het transitiedenken mee te geven 

en ze te betrekken als ‘change agents’; maak ze onderdeel van de oplossing. 

De duurzame energie-agenda in Europa is gericht op drie verweven pilaren: het reduceren van de uitstoot 

van broeikasgassen en specifiek CO2, het ontwikkelen en inzetten van duurzame energie en het verbeteren 

van de energie-efficiëntie van energiegebruikers. Op vele beleidsterreinen wordt gewerkt aan de duurzame 

toekomst. Zoals op het vlak van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, innovatie-adoptie en 

onderwijs in relatie tot energieopwekking, (slimme) energiedistributie en -opslag, gebouwde omgeving 

(inclusief woningenrenovatie), industrie en (elektrische) mobiliteit. Er is niet alleen sprake van 

technologische ontwikkeling, maar ook van ontwikkelingen op het vlak van o.a. nieuwe product- en 

dienstenconcepten, nieuwe business modellen en samenwerkingsvormen, (het faciliteren van) 

gedragsbeïnvloeding t.a.v. duurzaamheid en energie, institutionele constellaties, economische 

(stimulerings)maatregelen en wet- en regelgeving. Uit een interviewgesprek kwam nadrukkelijk naar voren 

dat vernieuwingen op het vlak van wet- en regelgeving, financiering en exploitatie positieve effecten 
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kunnen hebben op de wijze waarop de energietransitie vormgegeven kan worden met technologieën, 

businessmodellen, samenwerkingen etc.  

Uit interviews blijkt dat de Nederlandse bouwsector de nodige uitdagingen heeft om bij te dragen aan  

de energietransitie. Historisch gezien werkt de grote en middelgrote ‘bouw’ amper direct voor de eindklant 

/ eindgebruiker, waardoor specifieke functionele behoeften van individuele eindgebruikers op  

het gebied van comfort, warmte en energie minder ingebed zijn in ontwerp- en bouwtrajecten. Ook is de 

tijdshorizon van een woningbewoner / -bezitter in Nederland beperkt (7 - 10 jaar) in vergelijking met 

landen als Duitsland en Oostenrijk, waardoor bewoners / eigenaren geen lange termijn horizon hebben wat 

betreft woningverbeteringen op het vlak van energie en duurzaamheid. Tevens is er (op uitvoeringsniveau;  

in het mkb) nog sprake van een kennis- en kundetekort op het vlak van duurzame energie en duurzaam 

bouwen. Hierdoor wordt niet het optimale gehaald uit de beschikbare kennis, kunde en technologieën, 

waardoor eindgebruikers suboptimaal bediend worden. Ook is aangegeven dat de energiesector veel 

regelgeving heeft, waardoor er weinig speelruimte is en de markt oplossingen zoekt binnen deze 

speelruimte. Dit hindert de innovatiekracht en leidt vanuit het oogpunt van duurzame energie tot  

sub-optimalisatie. 

2.2. Verbinding energietransitie en competenties 

Het in gang zetten en het uitbouwen van de energietransitie vergen de juiste vaardigheden van de 

‘transitierelevante beroepsbeoefenaars’. Figuur 1 geeft een schets van 4 innovatieniveaus in relatie tot 

duurzaamheid. Er is per definitie geen sprake van een volgordelijkheid tussen de niveaus. Slechts omwille 

van de weergave zijn de vier niveaus horizontaal achterelkaar geplaatst. ‘Productverbetering’ mag daarbij 

in relatieve zin sterker geassocieerd worden met incrementele (technologische) innovaties en bestaande 

kennis en kunde. ‘Systeeminnovaties’ zijn van grote betekenis voor het bereiken van een hoger 

duurzaamheidsniveau, maar zijn niet per definitie gestoeld op technologische doorbraken. Dergelijke 

systeeminnovaties zijn veelal een complex samenspel van ontwikkelingen en krachten op microniveau 

(technologische ontwikkeling; werken vanuit systems engineering en systeemintegratie; vernieuwende 

bedrijvigheid met mogelijke disruptieve potenties), mesoniveau (groepen bedrijfstakken die structureel in 

beweging komen op het vlak van duurzaamheid en/of circulaire economie) en macroniveau (denk 

bijvoorbeeld aan regelgeving, economische (stimulerings)maatregelen of economische randvoorwaarden; 

bijvoorbeeld prijs voor energie, energietransport of CO2).  

Het is de uitdaging om technische professionals op te leiden tot ‘transitierelevante beroepsbeoefenaars’  

die qua visie, kennis, kunde en gedrevenheid niet alleen kunnen bijdragen aan de innovatieniveaus 

‘productverbetering’, ‘herontwerp van product’ of ‘functie-innovatie’, maar ook in staat zijn om veelal 

vanuit een technologische context (de versnelling van) systeeminnovaties voort te helpen. De vernieuwende 

kracht zit voor een deel bij (jonge) technische professionals die als ‘challengers’ met een ‘integrale kijk’ en 

met ideeën voor nieuwe systemen zich inzetten voor vernieuwende duurzame initiatieven en bedrijfstakken. 
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Figuur 1: Indicatieve weergave van innovatieniveaus m.b.t. duurzaamheid;  

noot: volgordelijkheid van de niveaus is niet aan de orde (Brezet 1997) 

2.3. Van analyseren van competenties naar (bij)sturen van opleidingen 

Het nader en continu onderzoeken en definiëren van de noodzakelijke (algemene en technische) 

competenties voor de energietransitie en een duurzame samenleving is van belang. Figuur 2 geeft op 

conceptueel niveau een methode voor het vaststellen van (algemene en technische) vaardigheden.  

Er zijn vele methoden om dergelijke analyses uit te voeren (o.a. Cedefop 2013). 

 

Figuur 2: Een methode voor het vaststellen van nieuwe kwalificaties (Freikamp in Cedefop 2009) 

Na (periodieke) (her)vaststelling van de gewenste / benodigde (toekomstige) competenties zal op meerdere 

niveaus systematische (bij)sturing plaats moeten vinden om via diverse routes (formeel leren / informeel 

leren; regulier onderwijs, na- en bijscholing, leren op de werkvloer etc.) kennis en kunde mee te geven aan 

de (technische) professionals die (in de nabije toekomst) bijdragen leveren aan de energietransitie.  
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Figuur 3 laat op hoofdlijnen zien welke domeinen / actoren op welke niveaus rollen (kunnen) hebben in  

het sturings- en onderwijsproces gericht op relevante ‘competenties voor de energietransitie’. 

 

Figuur 3: Een raamwerk m.b.t. (bij)sturing van opleidingen / trainingen (naar Cedefop 2013) 

2.4. Afronding 

Het verder in gang zetten en uitbouwen van de energietransitie vergt de betrokkenheid van technische 
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3. URBAN ENERGY, BEROEPEN EN 

COMPETENTIES 

3.1. Inleiding 

Binnen de Topsector Energie richt de TKI Urban Energy zich op de ontwikkeling en demonstratie van 

producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare 

energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Dit hoofdstuk schetst de contouren van het domein urban 

energy, waarbij de volgende invalshoeken beknopt aan de orde komen: smart sustainable city, informatie- 

en communicatietechnologie (ICT), ontwikkelingen op het vlak van technieken en systemen in het domein 

urban energy en sociale innovatie. Vervolgens volgt een reflectie op beroepen en competenties, waarbij  

een raamwerk op richtinggevende wijze de nodige handvaten geeft wat betreft competenties / vaardigheden 

voor de ingenieurs en ten dele ook technici die bijdragen leveren aan de energietransitie. 

3.2. Smart sustainable city 

De focus van TKI Urban Energy sluit aan op het fenomeen ‘smart sustainable city’ / ‘smart energy city’  

dat in het licht geplaatst kan worden van vier belangrijke socio-economische ontwikkelingen met 

bijbehorende uitdagingen: 

 Streven naar duurzaamheid en energie-efficiency in een geglobaliseerde wereld 

 Streven naar een circulaire economie (hergebruik grondstoffen, materialen, producten etc.) 

 Toename van urbanisatie 

 Snelle ontwikkelingen op het vlak van ICT 

In relatie tot het streven naar duurzaamheid, energie-efficiency en hergebruik in de gebouwde omgeving 

gaat het bijvoorbeeld om het creëren van een aangename leefomgeving (groen / milieu), het reduceren  

van negatieve impact van de gebouwde omgeving op de leefomgeving, het verminderen van het directe 

gebruik van energie, het verminderen van de hoeveelheid afval, het beter scheiden van afvalstromen,  

het verminderen van het waterverbruik, oplossingen m.b.t. minder transportbewegingen en schonere 

mobiliteit etc. (zie o.a. Green Deal Consortium 2015; Europese Commissie 2014). Höjer & Wangel (2014) 

definiëren een smart sustainable city als “a city that 1) meets the needs of its present inhabitants; 2) without 

compromising the ability for other people or future generations to meet their needs; 3) and thus, does not 

exceed local or planetary environmental limitations; 4) and where this is supported by ICT.” Höjer & 

Wangel laten met deze definitie zien dat ICT een belangrijk ingrediënt (‘enabler’) is om tot een duurzame 
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stad te komen. Alvorens meer te reflecteren op techniekdomeinen m.b.t. urban energy, gaat de volgende 

paragraaf nader in op ICT in relatie urban energy / smart sustainable city. 

3.3. ICT nader beschouwd 

In veel sectoren is ICT een wezenlijke ‘enabler’ voor innovaties op het vlak van producten, diensten, 

processen, organisaties en ketens. Ook in relatie tot urban energy / smart sustainable city tekent zich sterk 

af dat ICT daar ook ontwikkelingen faciliteert / mogelijk maakt (o.a. DNV-GL 2014; IEC 2014; 

COMMIT2DATA 2015). Börjesson Rivera et al (2015) zien daarbij een continuüm in de betekenis van  

ICT voor smart sustainable cities / smart energy cities. Figuur 4 geeft dit continuüm weer.  

 

Figuur 4: ICT-betekenis in een continuüm; de richting van de pijl geeft  

een toenemend belang van ICT weer (Börjesson Rivera et. al 2015) 

Technologische ontwikkelingen die leiden tot toepassingen waarbij het ICT-belang groter is of kan worden 

zijn o.a. breedbandige netwerken, slimme devices en agents, data-analyse, cloudomgevingen en webbased 

applicaties en -diensten. Bekende toepassingen met ICT-ondersteuning zijn de oplaadpunten voor 

elektrische auto’s, slimme meters in woningen, slimme ‘pricing’ van energie op basis van real-time 

informatie etc. Een ingrijpende ontwikkeling is het zogenaamde ‘internet of things’ (‘alles verbonden  

aan het internet’). Het komt er op neer dat fysieke objecten (denk aan energiesystemen in de wijk, auto’s, 

gebouwen, gebouwinstallaties, individuele componenten van gebouwinstallaties, koelkasten etc.) sensoren 

en/of actuatoren bevatten die digitaal verbonden zijn met een variëteit aan online digitale systemen met 

data en digitale intelligentie (‘machine to machine connectivity’ in combinatie met ‘machine learning’). 

Figuur 5 geeft een indruk hoe deze digitale ontwikkeling in relatie staan tot het fenomeen smart sustainable 

city. 
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Figuur 5: Digitale ontwikkeling in relatie tot smart sustainable city (IEC 2014)  

Sinds enige tijd verschijnen er meer studies die aangegeven dat ICT in combinatie met robotica,  

artificiële intelligentie (AI) en ‘machine learning’ in de (nabije) toekomst steeds meer taken van 

professionals (kunnen) uitvoeren (o.a. Rathenau Instituut 2015; CPB 2015). In het kader hiervan hebben 

Frey & Osborne (2013) een veelheid aan beroepen geanalyseerd en bepaald wat de kans is dat  

een bepaald beroep wordt ‘gecomputeriseerd’. Tabel 1 is gebaseerd op een gerichte selectie van gegevens 

van Frey & Osborne die te relateren zijn aan het domein urban energy.  

Kans op 

‘computerisation’ 
Beroep 

Kans op 

‘computerisation’ 
Beroep 

0,011  Mechanical Engineers 0,38 
Mechanical Engineering 

Technicians 

0,018 Architects 0,61 
Water and Wastewater Treatment 

Plant and System Operators 

0,025 Electronics Engineers 0,81 Electro-Mechanical Technicians 

0,03 Industrial Engineering Technicians 0,84 
Electrical & Electronics 

Engineering Technicians 

0,1 Electrical Engineers 0,86 Plant and System Operators 

0,22 Computer Hardware Engineers 0,89 
Stationary Engineers and Boiler 

Operators 

0,25 
Environmental Engineering 

Technicians 
0,95 Operating Engineers 

Tabel 1: Kans dat een bepaald beroep gerelateerd aan het domein urban energy  

‘gecomputeriseerd’ wordt (Frey & Osborne 2013) 
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Te zien valt dat de beroepen waarbij een relatief hoge creatieve intelligentie een rol speelt of relatief 

complexe fysieke manipulaties aan de orde zijn, een lage kans hebben om ‘gecomputeriseerd’ te worden. 

Daarentegen zijn er ook beroepsactiviteiten met een relatief hoge kans om door automatisering / 

robotisering / AI / ‘machine learning’ bijna volledig ingevuld te worden. Vanzelfsprekend is per beroep  

een nadere reflectie noodzakelijk. Desalniettemin mag gesteld worden dat automatisering / robotisering  

een belangrijke aspect dient te zijn in de (overwegings)stappen om beroepsopleidingen voor het domein 

urban energy toekomstgerichter te maken. 

Uit de gevoerde gesprekken komt duidelijk naar voren dat het verstandig is en zelfs essentieel is dat de rol 

van ICT in de energiesector (van morgen) duidelijk wordt meegegeven aan relevante doelgroepen,  

zoals professionals en vakmensen werkzaam in het domein urban energy / de energiesector, docenten / 

lectoren, studenten / leerlingen etc. “Nauwe blikken moeten verruimd worden”, aldus een geïnterviewde. 

3.4. Urban energy techniekdomeinen 

De TKI Urban Energy laat zien dat er volop technologische ontwikkelingen zijn die bijdragen (gaan) 

leveren aan innovaties op diverse niveaus binnen het domein urban energy. Het domein urban energy  

is technisch-inhoudelijk een breed domein en in het kader van deze paragraaf is een beperkende focus 

aangebracht: de inhoudelijke gebieden van de vijf programmalijnen van de TKI Urban Energy1.  

Kijkend naar de ontwikkelingsinvalshoeken binnen de vijf programmalijnen is op te maken dat integraliteit 

(denken en handelen vanuit een integrale systeemvisie) sterk aan de orde is en nog sterker aan de orde zal 

zijn. Dit heeft te maken met de wens en zelfs de noodzaak om de energietransitie verder voort te helpen 

met behulp van (stappen op weg naar) systeeminnovaties (zie hoofdstuk 2). Hierbij is sprake van een 

complex samenspel op meerdere innovatieniveaus tussen bestaande en nieuwe technologieën, bestaande  

en nieuwe (denk)richtingen en stappen, bestaande en voor het vraagstuk relatief nieuwe expertise etc. 

Geïnterviewden geven nadrukkelijk aan dat er nog een wereld te winnen valt in het wegnemen van  

de taal- en afstemmingsbarrières tussen ‘bouw’, ‘energie’ (elektrotechniek + werktuigbouw), ‘besturing’ 

(ICT) en ‘hergebruik’. De noodzaak is het holistisch benaderen van vraagstukken en uitdagingen, denken 

en handelen vanuit een integrale systeemvisie (‘integraliteit’), systeemdenken (op meerdere niveaus), 

systems engineering, cross-overs, multi- en interdisciplinariteit etc.  

Het gaat te ver in deze verkenning om een uitvoerige opsomming te geven van ontwikkelingsinvalshoeken 

binnen de vijf programmalijnen van de TKI Urban Energy en relaties te leggen met ‘integraliteit’. 

Hieronder volgen slechts enkele opsommingen en weergaven m.b.t. de vijf programmalijnen. 

Programmalijn Zonnestroomtechnologie (PV) 

Insteek van deze programmalijn is het ontwikkelen en implementeren van goedkope, efficiënte en 

duurzame zonnestroomtechnologie. Voor de komende jaren (2020 en verder) zijn ontwikkelingen  

te verwachten zoals verbetering / nieuwe PV-materialen, verbetering / nieuwe productietechnieken  

van PV-materialen; hogere vormvrijheid; lichtgewicht (folie); gebouwgeïntegreerde PV (BIPV); 

                                                        
1 Vijf programmalijnen van TKI Urban Energy: Zonnestroomtechnologie (PV), Warmte- en koude‐installaties, Multifunctionele bouwdelen, 

Flexibele energie-infrastructuur, en Energieregelsystemen en -diensten. 
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infrastructuurgeïntegreerde PV (I2PV); tweezijdig werkende systemen; semitransparantie en breed kleuren-

palet; schakelbare, stroomproducerende vensters; recyclebare panelen; PV-functie volledig geïntegreerd 

met andere functies (kleding, wegen etc.) (o.a. Atrivé/Energy Indeed 2014; TKI Urban Energy 2015).  

Programmalijn Warmte- en koude‐installaties 

Deze programmalijn is enerzijds gericht op ontwikkelingen t.a.v. warmte en koude voor klimatiseren  

van ruimtes en voor warm tapwater en anderzijds op innovaties m.b.t. warmteopslag. Aandachtsgebieden 

voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie op het gebied van warmtepompen en warmteafgifte zijn 

bijvoorbeeld geluidsreductie; miniaturisatie; verbeteringen microwarmte-krachtkoppeling; nieuwe 

principes en technologieën zoals thermo-akoestische koeling en nanofuilds etc. Op het vlak van 

ventilatiesystemen: geluidsreductie; toepassing in bestaande bouw; filtertechnieken; sensorgestuurde 

warmteterugwinning etc. Op het vlak van warmte- en koude-opslag: phase change materials (PCM)  

en thermochemische materialen (TCM); integratie in bouwdelen; seizoensopslag van warmte; integrale 

systemen met intelligente laad- en ontlaadstrategieën etc. (o.a. RHC-ETP 2013; TKI Urban Energy 2015). 

Programmalijn Multifunctionele bouwdelen 

Deze programmalijn richt zich op het integreren van diverse functies tot multifunctionele 

energiebesparende en/of energieleverende bouwdelen. Het gaat hierbij om o.a. isolatie, duurzame 

opwekking, afgifte van warmte en koude, energieopslag en ventilatie in bouwdelen. Het domein 

multifunctionele bouwdelen staat sterk in verband met de domeinen gebouwschil, gebouwinfrastructuur  

en gebouwenergievoorziening. Tabel 2 geeft een indruk van enkele constructie-, materiaal- en 

installatiemogelijkheden (gangbaar en in opkomst) gericht op de verbetering van de energie-efficiëntie  

van woningen (zie o.a. Weiss & Rehbold 2012; BUS-NL 2013; IEA 2013). Om te komen tot gebouwen  

die mee gaan met de tijd en normeringen (Bouwbesluit) (energiezuinige / energieneutrale / energie-

leverende gebouwen etc.; o.a. RVO 2014; Israëls & Stofberg 2015) is het essentieel om kennis en kunde 

vanuit vele (sub)domeinen synergetisch te verbinden.  

Programmalijn Multifunctionele bouwdelen heeft niet alleen verbindingen met (gebouw)techniek,  

maar ook met vernieuwende manieren van produceren en nieuwe business modellen (zie Tabel 3). 

Geïnterviewden geven aan dat het werken volgens deze vernieuwende manieren in de praktijk moeizaam 

gaat, omdat 1) veelal de neiging nog aanwezig is om projecten op traditionele wijze uit te voeren  

(te beperkte afstemmingen en samenwerkingen tussen o.a. ‘bouw’, ‘energie’ (elektrotechniek + 

werktuigbouw) en ‘besturing’ (ICT) en ‘hergebruik’ (circulaire economie)) en 2) de eindgebruikers  

nog te weinig centraal wordt gesteld. 
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Building envelope Building infrastructure Building energy supply 

Roof: 

 Above-rafter insulation 

 Between-rafter insulation 

 Under-rafter insulation 

 Loft insulation 

Inside rooms: 

 Use of phase change materials (PCM) 

 Loam plaster 

 Insulating wallplaster 

Electricity: 

 Micro-CHP systems 

 PV systems 

 Batteries for storing electricity 

 Hydrogen production & storage 

 Facade and cellar insulation: 

 Cavity wall insulation 

 Cellar / ceiling / inside insulation 

 Vacuum-insulated panels 

 Composite insulation systems 

 Heat insulation plaster 

 Membrane facade 

Electrics and ICT: 

 Electrical installation, building 

management systems 

 Smart metering 

 Building management systems 

 DC networks 

Heating: 

 Geothermal systems 

 Solar heating 

 Micro-CHP / hybrid systems 

 Biomass-fired heating systems 

 Condensing / low-temp. boilers 

 District heating 

 Heat pumps 

 Heat storage in the ground 

 Seasonal hot water storage 

 Ground-air heat exchangers 

Windows and doors: 

 Triple-glazed high-insulating windows 

 High-insulating vacuum-insulated 

glass 

 Shutters  

 Switchable solar control glass 

Heating technology: 

 Point-of-use hot water generation 

 Point-of-use pumps regulating room 

temperatures 

 High-efficiency circulating pumps 

 Waste-water heat recovery 

 

Outdoor facilities: 

 Use of rainwater 

Ventilation and air conditioning: 

 VAC control sensors 

 Ventilation with heat recovery 

 Low-energy VAC systems 

 

Tabel 2: Enkele mogelijkheden (gangbaar en in opkomst) voor energie-efficiency van woningen (Weiss & Rehbold 2012) 

 Area of innovation Traditional way Innovations 

Materials: 

 Properties 

 Performance 

 LCA 

Traditional and 

proven construction 

materials 

 Innovative materials with superior performance, added functionalities 

and/or better Life Cycle Assessment (circular economy) 

 E.g. reflective indoor coatings, high reflectance outdoor coatings, phase 

change materials, advanced insulation foams, vacuum insulation panels 

Production location On site 
 Offsite industrialized production 

 Modular components 

Building process 

Sequenced building 

process 

 Supply chain integration (increasing collaboration value chain actors) 

 Building Information Modelling (BIM) 

Each building 

projects starts over 

 Sustainable Building concepts 

 Life cycle construction methodology 

Business model 

Physical delivery of 

a construction asset = 

cost-driven approach  

 Service delivery approach 

 Full Life Cycle oriented approach = value-driven approach  

 Energy: peer-2-peer energy 

Financing 
 Upfront costing  

 Bank loans 

 Revolving funds; from CAPEX to OPEX 

 Mortgage interest dependent; Energy Performance contracting 

Tabel 3: Indicatie van innovaties (o.a. proces, business model, financiering) (RESIDE 2015) 
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Het bovenstaande toont dat integraliteit (denken en handelen vanuit een integrale systeemvisie o.a. 

kijkend naar technieken, produceren, business model) essentieel is voor het ontwikkelen van 

multifunctionele bouwdelen en bij het bouwen en (seriematig) renoveren van gebouwen. 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur  

Deze programmalijn richt zich op een toekomstbestendige, flexibel inzetbare energie-infrastructuur.  

Het gaat om de fysieke infrastructuur (elektriciteit, gas, warmte, koude, en hybride varianten hiervan)  

voor het transport en de distributie van energie en ondergrondse thermische systemen. Figuur 6 geeft  

een conceptuele weergave van de traditionele en de gewenste energieketen / energie-infrastructuur. 

Ontwikkelingen die in gang gezet worden of zullen worden zijn bijvoorbeeld: nieuwe technieken voor 

meting van infrastructuurconditie; nieuwe regelingen; algoritmes; slimme inpassing van duurzame 

energieopwekking, -opslag; vervlechting van elektrisch vervoer; DC interfaces; zelfherstellende 

functionaliteiten; adaptief schakelen t.b.v. ‘power quality’ etc. Op het vlak van warmte- en koude-

infrastructuur: meet- en regeltechniek; regelstrategieën; lage-temperatuur warmtesystemen; ondergrondse 

warmteopslag en -(terug)winning (o.a. EASE/EERA 2013; TKI Urban Energy 2015). ICT- en data-

technologieën en -concepten die van belang zijn: sensoren & actuatoren; data-aggregators; datamining; 

open data; open ICT platforms; decentrale intelligente; beveiliging etc. (o.a. DNV-GL 2014; TKI Urban 

Energy 2015). 

 

Figuur 6: Conceptuele weergave van traditionele en gewenste energie-infrastructuur / -keten (ETG/VDE 2013) 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 

Insteek van deze programmalijn is het ontwikkelen van (zelflerende) intelligente energieregelsystemen  

en (ondersteunende) producten en diensten voor energiebesparing en optimaal energiegebruik op gebouw-  

en gebiedsniveau. Gebouweigenaren en leveranciers van energiediensten kunnen energieregelsystemen 

inzetten. Ook hier is een verscheidenheid aan (technologische) ontwikkelingen en uitdagingen aan de orde. 

Bijvoorbeeld op het vlak van sensoren / actuatoren; regelsystemen; data-aggregators; datamining;  

open data; open ICT platforms; decentrale intelligente; beveiliging etc. 
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Reflectie op alle 5 programmalijnen 

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de technologische ontwikkelingen snel gaan en dat het zeker niet 

eenduidig is welke (vernieuwende) technologieën over 10+ jaar beschikbaar / gangbaar zullen zijn.  

De ontwikkelingen in het domein urban energy zullen nog sterker gepaard gaan met het samenbrengen  

van expertise uit meerdere disciplines (ook non-technische disciplines) om succesvolle ontwerpen en 

implementaties te bewerkstelligen (urban planning, architectuur, bouwkunde, recycling, energietechniek, 

elektrotechniek, werktuigbouw, mechatronica, regeltechniek, ICT / informatica, fysica en non-technische 

disciplines zoals bestuurskunde, (technische) bedrijfskunde, marketing en psychologie, data sciences etc.). 

Denken en handelen vanuit een integrale systeemvisie wordt gezien als noodzakelijk voor de activiteiten  

in het domein urban energy. In dit verband is een rol weggelegd voor de functionaris ‘energie-architect’  

die binnen initiatieven en projecten meer op systeemniveau en in samenspraak met ‘systeemcollega’s’  

uit aanpalende domeinen (gebied, bouw, ICT / data, hergebruik, mobiliteit) toewerkt naar een integrale 

systeemvisie. 

3.5. Sociale innovatie 

Geïnterviewden geven aan dat sociale innovatie een belangrijk aspect is in de energietransitie. In Nederland 

zijn vele voorbeelden. Denk aan wijkbewoners die gezamenlijk actie ondernemen om hun wijk energie-

neutraler te maken of coöperaties met burgers als deelnemer / aandeelhouder om windenergieparken of 

grootschalige PV-installaties op te zetten en te exploiteren. Deze bottom-up bewegingen en potenties zijn 

thans nog niet voldoende meegenomen in het (top-down) beleid en de programma’s van de overheid 

(inclusief bijvoorbeeld TKI Urban Energy). Sociale innovatie in relatie tot duurzaamheid / urban energy 

verdient vertegenwoordiging in onderwijsprogramma’s.  

3.6. Beroepen en competenties 

Het domein urban energy is zeer dynamisch, vakinhoudelijk veelomvattend (zie voorgaande paragrafen)  

en binnen de diverse subdomeinen zijn vele beroepen / specialismen te onderkennen. Deze beroepen / 

specialismen zijn te categoriseren, bijvoorbeeld volgens het procesverloop van onderzoek & ontwikkeling 

naar toepassing in de markt2. ILO (2011) hanteert bijvoorbeeld 6 categorieën om beroepen te positioneren 

in het subdomein ‘groene gebouwen’:  

1. Beroepen op het gebied van beramen, plannen, ontwerpen en adviseren 

2. Beroepen gericht op bouwen, installeren en onderhouden 

3. Beroepen m.b.t. beheren en inspecteren (energie-auditors, certificeerders en kwaliteitscontroleurs) 

4. Beroepen om ontwikkelen mogelijk te maken (‘enablers’ zoals beleidsmakers, 

stedenbouwkundigen, onderwijsinstellingen, onderzoekers, financiers etc.) 

5. Beroepen gericht op het produceren (van materialen, componenten, modules, systemen) 

6. ‘Beroepen’ m.b.t. de klantzijde (ontwikkelaars, gebouwbeheerders, huishoudens en huurders) 

                                                        
2 Van TRL 1 (Technology Readiness Level) (‘basisprincipes waargenomen’) tot TLR 9 (‘systeem bewezen in de operationele omgeving’). 
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Gezien de vakinhoudelijke veelomvattendheid van het domein urban energy volgt in Tabel 4 een overzicht 

van beroepen / specialismen in vier subdomeinen, zonder nadere indeling in categorieën. De tabel is voor 

de beeldvorming en is daardoor niet compleet en vakinhoudelijk niet nader gegroepeerd. Het merendeel 

van de weergegeven beroepen zijn op hbo-niveau of hoger; de mbo-beroepen zijn (vooralsnog) beperkt 

weergegeven. 

Integrated urban energy planning 

 Architects 

 Circular economy developer 

 Climate scientists  

 Data analysts / engineers 

 Developers  

 Ecologists  

 Economists 

 Energy managers 

 Energy strategy developers 

 Environmental engineers 

 Landscape planners 

 Land-use planners 

 Logistic planners  

 Mobility engineers  

 Policy advisors 

 Real estate managers 

 Surveyors  

 System analysts  

 Urban and regional planners 

 Waste engineers 

 Water engineers 

Thermal energy networks 

 Automation engineers 

 Component designers 

 Control engineers 

 Forecasting experts  

 HVAC planners 

 Inspectors, certifiers and quality 

controllers 

 Maintenance engineers 

 Network planners 

 Optimization experts 

 Power engineers  

 Simulation engineers  

 Surveyors  

 Technicians  / installers 

 Welders 

Energy-efficient interactive building 

 Acoustic engineers 

 Architects  

 Building automation specialists 

 Building inspectors 

 Building physicists 

 Building services engineers / 

designers 

 Building site supervisors 

 Circular economy specialists 

 Civil engineers 

 Construction company managers 

 Developers 

 Electrical engineers/designers 

 Electro-planners 

 Energy auditors 

 Energy efficiency analysts 

 Facade engineers  

 Facility managers  

 Fire protection engineers  

 Geotechnical engineers  

 HVAC planners / engineers 

 Installers / technicians 

 Interior designers 

 Landscape planners 

 Light planners 

 Master-builders 

 Mechanical engineers / designers 

 Renewable energy engineers / 

designers  

 Sanitary engineers / designers  

 Site engineers 

 Structural engineers 

 Technical drawing specialists 

Urban energy supply 

 Automation engineers 

 Civil engineers 

 Forecasting experts 

 HVCA planners 

 Inspectors, certifiers &  

quality controllers 

 Installers / technicians 

 Maintenance engineers 

 Material scientists 

 Optimization experts 

 Power engineers 

 Process engineers  

 Production engineers 

 Simulation engineers 

 Supply design engineers 

 System analysts 

 Technology developers 

Tabel 4: Indicatief overzicht van beroepen (alfabetische volgorde) in vier domeinen   

(gebaseerd op o.a. Weiss & Rehbold 2012 en JRC 2014)  
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Beroepen in relatie tot het domein urban energy zijn in ontwikkeling door: 

 Technologische ontwikkelingen in het vakgebied en gespecialiseerde subvakgebieden  

 Toename onderlinge verbondenheid technieken uit meerdere disciplines 

 Toenemende betekenis van ICT 

 Toename verbondenheid van economische en maatschappelijke aspecten 

 Veranderingen / dynamiek als gevolg van (stappen op weg naar) systeeminnovaties 

Door technologische ontwikkelingen in (sub)vakgebieden is er op kennis- en kundevlak noodzaak  

tot specialisatie en neemt de diversiteit aan specialisaties toe. Hierdoor is er een sterke behoefte aan 

gespecialiseerde ingenieurs en technici met diepgaande technologische kennis en vaardigheden  

die werkzaam zullen zijn in een omgeving van geavanceerde materialen, componenten, modules en 

systemen. Daarentegen is het ook zaak dat deze gespecialiseerde ingenieurs en technici de mogelijkheden 

hebben of worden geboden om op een hoger abstractie- of innovatieniveau (systeem)ontwikkelingen te 

kunnen plaatsen / te omarmen en ook inhoudelijke verbindingen kunnen leggen met specialisten uit andere 

disciplines (bèta- en non-bèta disciplines). Dit wordt ook wel samengevat als de ‘T-shaped engineers’  

(zie o.a. Oskam 2009; Spohrer 2010; Uhlenbrook & De Jong 2012; zie Figuur 7). Energie-ingenieurs en  

-technici van de toekomst zullen nog sterker functioneren in een multidisciplinaire setting. JRC (2014)  

vat het als volgt samen: “The modern energy system is confronting the energy engineer of the future 

through a two dimensional knowledge space: one requiring specialized in-depth advanced technological 

knowledge and one requiring widening of focus beyond technology sector.”  

 

Figuur 7: Schematische weergave van de competentieprofielen van I-shaped professionals, T-shaped engineering 

professionals en generalisten (naar Oskam 2009, Spohrer 2010 en Uhlenbrook & De Jong 2012) 

Cedefop/OECD (2015) geeft een raamwerk (zie Figuur 7) weer van competenties / vaardigheden die 

behulpzaam zijn of zelfs raadzaam zijn voor (technische) ‘T-shaped’ professionals actief in gebieden  

die verbindingen hebben met urban energy / duurzaamheid / energietransitie, teneinde de nodige 

capaciteiten te hebben om te anticiperen op ontwikkelingen. Het raamwerk is aangevuld met invalshoeken 

zoals weergegeven in dit document en van Brøndum & Fliess (Cedefop 2010) en Eckermann 

(Cedefop/OECD (2015).  
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Het overzicht is ingedeeld in 3 hoofdgebieden: 

1. Waarnemen en doorgronden (bovenste deel in het raamwerk) 

2. Ontwerpen en handelen (onderste deel in het raamwerk) 

3. Communiceren, participeren en samenwerken (verticale deel in het raamwerk)  

 

 

Figuur 8: Een raamwerk van competenties / vaardigheden m.b.t beroepen met  verbindingen urban energy / energietransitie 

(op basis van Cedefop/OECD 2015 en invalshoeken uit dit document en van Brøndum & Fliess (Cedefop 2010) en 

Eckermann (Cedefop/OECD 2015)) 
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Binnen het hoofdgebied ‘waarnemen en doorgronden’ spelen de volgende (sterk aan elkaar verbonden) 

competenties / vaardigheden een rol: ‘systeemdenken’, ‘toekomstgericht denken’, ‘kritisch denken’  

en ‘reflecteren, evalueren en beslissen’. Deze competenties geven de ingenieur en de technicus  

de mogelijkheid om de relevantie van (stappen op weg naar) systeeminnovaties (beter) te plaatsen.  

Met name ‘systeemdenken’ en ‘toekomstgericht denken’ zijn te relateren aan de ‘horizontale balk’ van  

het T-shaped model (zie Figuur 7), waarbij in het kader van urban energy het hebben van een integrale 

systeemvisie op basis van o.a. ‘bouw’, ‘energie’, ‘besturing’ en ‘hergebruik’ zeer van belang is voor  

de (toekomstige) ingenieurs en technici actief in het domein urban energy. De competenties ‘kritisch 

denken’ en ‘reflecteren, evalueren en beslissen’ zijn zowel te relateren aan het ‘horizontale’ deel van  

het T-shaped model (vanuit holistisch perspectief reflecteren, evalueren en beslissen) als aan het  

‘verticale’ deel van het model (reflecteren, evalueren en beslissen t.a.v. ontwerp- en realisatie- 

activiteiten binnen het specialisme). 

Het tweede hoofdgebied van het raamwerk gaat meer over het vakinhoudelijke en stappen op weg naar 

impact (met bijbehorende reflecties / evaluaties). Dit hoofdgebied is tot op zekere hoogte sterk te relateren 

aan de ‘verticale balk’ in het T-shaped model (zie Figuur 7): een bepaald specialisme (qua technologie 

en/of systeem). 

Het derde hoofdgebied van het raamwerk is gericht op ‘communiceren, participeren en samenwerken’  

en kan in het T-shape model sterk gerelateerd worden aan de ‘horizontale balk’.  

Het raamwerk is richtinggevend en zeker niet vanzelfsprekend te relateren aan de gehele groep aan 

beroepen / activiteitengebieden binnen het domein urban energy. Desalniettemin biedt het raamwerk  

de nodige handvaten om de eerdere uiteenzettingen over (technisch-inhoudelijke) ontwikkelingen en 

‘integraliteit’ waar (technische) (‘T-shaped’) professionals meer mee te maken hebben of zullen  

krijgen in relatie te brengen met relevante competentiegebieden. 

3.7. Afronding  

In dit hoofdstuk zijn de contouren van het domein urban energy geschetst, o.a. kijkend naar smart 

sustainable city, ICT en ontwikkelingen op het vlak van integratie van technieken en systemen in het 

domein urban energy. Bach (2012) geeft de volgende vereisten om te komen tot een ‘smart energy city’: 

 Volledig geïntegreerd ontwerpen en intelligent managen van energiesystemen 

 Van ‘één technologie’-perspectief naar ‘multi-technologie’-perspectief 

 Multistakeholder betrokkenheid 

 Transdisciplinaire benaderingen 

Integraliteit is een pakkende term in relatie tot de insteek van Bach en de in dit hoofdstuk weergegeven 

inhoudelijke ontwikkelingen binnen het domein urban energy. Interviews geven duidelijk aan dat er nog 

veel werk aan de winkel is wat betreft de taal- en afstemmingsbarrières  (gericht op techniek- en 

systeemintegratie) tussen ‘bouw’, ‘energie’ (elektrotechniek + werktuigbouw), ‘besturing’ (ICT) en ook 

‘hergebruik’ (ontwerpen en bouwen volgens de principes van een circulaire economie). Technologische 

ontwikkeling vereist steeds meer de betrokkenheid van specialistische professionals, terwijl ook de 
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behoefte toeneemt om expertise uit een verscheidenheid aan disciplines te verbinden. Daarnaast is het  

van belang dat ook de (technische) professionals op een hoger abstractie- of innovatieniveau kunnen 

reflecteren op (stappen op weg naar of m.b.t.) systeeminnovaties, ‘paradigm shifts’ etc. Op introducerende 

wijze is een overzicht van beroepen in relatie tot het domein urban energy gegeven. Vervolgens is een 

raamwerk geïntroduceerd om op richtinggevende wijze de nodige handvaten te geven wat betreft 

competenties / vaardigheden van de (toekomstige) ‘T-shaped’ ingenieurs en (ten dele ook) technici  

die bijdragen leveren aan de energietransitie. Het raamwerk geeft competentiesuggesties t.a.v.  

1) waarnemen en doorgronden, 2) ontwerpen en handelen, en 3) communiceren, participeren en 

samenwerken. 
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4. HUIDIGE HBO-OPLEIDINGSAANBOD 

4.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een indicatieve weergave van het huidige hbo-opleidingsaanbod dat inhoudelijke 

verbindingen heeft met het domein urban energy. De focus is met name gericht op reguliere  

hbo-bacheloropleidingen die sterke verbindingen hebben met de technische disciplines bouwkunde, 

elektrotechniek, werktuigbouw en ICT. De hbo-bacheloropleidingen zijn ingedeeld in de volgende 

categorieën: 

 Bouw en ruimte 

 Energie, installaties en materialen (m.b.t. bouw en ruimte) 

 ICT en data (m.b.t. bouw en ruimte) 

 Innoveren, veranderen en ondernemen 

 Logistiek 

Daarnaast worden er in dit hoofdstuk overzichten aangereikt van urban energy-relevante hbo-master-

opleidingen, hbo-minoren, lectoraten en publiek-private samenwerkingen. 

In deze verkenning is de aandacht gericht op het regulier onderwijs. Om meerdere redenen. In de eerste 

plaats vormt adequaat regulier onderwijs (mbo en hbo) een belangrijk fundament voor het opleiden van 

grote aantallen studenten die na afronding van de studie(s) bijdragen kunnen leveren aan de energie-

transitie. Ten tweede kan gesteld worden dat het regulier onderwijs relatief gezien goede inhoudelijke, 

organistische en budgettaire mogelijkheden heeft om inhoudelijke onderwijsvernieuwing duurzaam in gang 

te zetten, op te schalen en te implementeren. O.a. door de betrokkenheid van kenniscentra, kenniskringen 

en lectoraten (hbo), practoraten (mbo; Van der Meer et al. 2016) en publiek-private samenwerkingen 

(Centre of Expertise - CoE, Centra voor Innovatief Vakmanschap - CIV, en andere 

samenwerkingsvormen). Neemt niet weg dat ook het non-regulier onderwijs wezenlijke rollen vervult in 

het (continu) opleiden van (toekomstige) professionals (bijscholing, opscholing, omscholing etc.).  

4.2. Hbo-opleidingen 

De onderstaande tabel geeft een aanzet van een overzicht van hbo-bacheloropleidingen die een zekere 

inhoudelijk verbinding hebben het domein urban energy. Dit overzicht is gebaseerd op het doornemen van 

vele webpagina’s en Vereniging Hogescholen (2015). Het is niet ondenkbaar dat relevante opleidingen  

niet zijn meegenomen of onjuist zijn weergegeven (zeker waar het gaat om (stam)opleidingen die meerdere 
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leerroutes / vakgroepen omvatten, zoals (in bepaalde gevallen) bij Built Environment, Engineering en 

HBO-ICT 3 4). Derhalve is het te adviseren om dit overzicht te actualiseren, te corrigeren en de mate van 

inhoudelijke verbinding van de bacheloropleidingen met het domein urban energy nader te analyseren en  

te classificeren. 

Domein Titel (stam)opleiding Instelling 

Bouw en ruimte 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Avans, HHS (Haagse Hogeschool), Inholland, 

Hogeschool Rotterdam, NHL, Saxion, Windesheim 

Landscape & Environment Management Inholland 

Milieukunde Avans, HAS, VHL 

Built Environment (zie voetnoot 3) 
Hanzehogeschool, HU (Hogeschool Utrecht), HvA 

(Hogeschool van Amsterdam), NHTV, Zuyd Hogeschool 

Civiele Techniek 

Avans, HHS, Inholland, NCOI, Hogeschool Rotterdam, 

HAN (Hogeschool van Arnhemen Nijmegen), HZ (HZ 

University of Applied Sciences), NHL, Saxion, 

Windesheim 

Bouwkunde 
Avans, HHS, Inholland, NCOI, Hogeschool Rotterdam, 

HAN, HZ , LOI, NHL, NTI, Saxion, Windesheim 

Energie, 

installaties en 

materialen 

Engineering (zie voetnoten 3 en 4) HvA, HZ, Windesheim, Zuyd Hogeschool 

Werktuigbouwkunde 

Avans, HHS, Fontys, Hanzehogeschool, Inholland, 

NCOI, Hogeschool Rotterdam, HU, HAN, NHL 

Hogeschool, Saxion, Stenden Hogeschool, Windesheim 

Elektrotechniek 

Avans, HHS, Fontys, Hanzehogeschool, Inholland, 

NCOI, Hogeschool Rotterdam, HU, HAN, NHL 

Hogeschool, Saxion, Windesheim 

Mechatronica Avans, HHS, Fontys, Saxion 

Technische Natuurkunde HHS, Fontys, Saxion 

ICT en data 

Business IT & Management 
Avans, Inholland, NCOI, Hogeschool Rotterdam, HvA, 

NHL 

HBO-ICT (zie voetnoot 3) 
HHS, Fontys, Hanzehogeschool, HU, HvA, HAN, HZ, 

Saxion, Windesheim, Zuyd Hogeschool 

Informatica 

Avans, Fontys, Hogeschool E3, Inholland, Hogeschool 

Leiden, NCOI, Hogeschool Rotterdam, LOI, NHL, 

Windesheim, Stenden 

Technische informatica 
Avans, Hogeschool Dirksen, Inholland, Hogeschool 

Rotterdam, LOI, Saxion, Stenden 

IT-Service Management Hogeschool Dirksen 

                                                        
3 Built Environment: deze (stam)opleiding biedt veelal de mogelijkheid aan studenten om zogenaamde leerroutes / vakgroepen te kiezen, 

zoals Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Civiele Techniek, Geodesie/Geo-informatica, Milieukunde en Ruimtelijke Ordening & 

Planologie. Engineering: deze (stam)opleiding biedt veelal de mogelijkheid aan studenten om zogenaamde leerroutes / vakgroepen te 

kiezen, zoals Elektrotechniek, Engineering, Design & Innovation, Product Design, Technische Bedrijfskunde etc. HBO-ICT: deze 

(stam)opleiding biedt veelal de mogelijkheid aan studenten om zogenaamde leerroutes / vakgroepen te kiezen, zoals Business IT & 

Management, Software & Information Engineering, System and Network Engineering, Technische Informatica. 

4 HvA biedt binnen de brede bachelor ‘Engineering’ diverse specialisaties aan, o.a. ‘Sustainable Energy System’. Het is voor studenten 

mogelijk om reeds na het 1e studiejaar deze specialisatie te kiezen. Ook is het voor studenten mogelijk om in een later stadium deze 

specialisatie te overwegen. 
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Innoveren, 

veranderen en 

ondernemen 

Industrieel Product Ontwerpen 
HHS, Fontys, Hanzehogeschool, Hogeschool Rotterdam, 

HAN, Saxion, Windesheim 

Technische bedrijfskunde 

Avans, HHS, Fontys, Hanzehogeschool, Inholland, 

NCOI, PBNA, Hogeschool Rotterdam, HU, HAN, HZ, 

NHL, NTI, Saxion, Windesheim 

Logistiek 

Logistics Engineering 
Fontys, Hogeschool Rotterdam, HvA, HZ, NHTV, 

Windesheim 

Logistiek en economie 
Fontys, NCOI, Hogeschool Rotterdam, HU, HvA, HAN, 

LOI, NHTV, Stenden, Windesheim 

Tabel 5: Overzicht van hbo-bacheloropleidingen met inhoudelijke verbindingen met het domein urban energy 

De onderstaande tabel geeft een eerste indicatie van enkele hbo-masteropleidingen die een zekere 

verbinding hebben met urban energy. Vanwege de afbakening van deze oriënterende verkenning  zijn 

master-opleidingen van niet-hbo-instellingen op dit moment niet meegenomen in de verkenning. 

Domein Titel opleiding Instelling 

Bouw en ruimte 

Stedenbouw 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Fontys, 

Hogeschool Rotterdam 

Urban and Area Development HU / Saxion 

Urban Management HvA 

Architectuur 
ArtEZ, Fontys, Hanzehogeschool, Hogeschool 

Rotterdam, Hogeschool Zuyd  

Structural Engineering HvA 

Energie, 

installaties en 

materialen 

Engineering HU 

Control Systems Engineering HAN 

Sensor System Engineering Hanzehogeschool  

ICT en data - - 

Innoveren, 

veranderen en 

ondernemen 

Management en Innovatie in 

Maatschappelijke Organisaties 
HAN 

Management en Innovation NCOI 

Logistiek - - 

Tabel 6: Overzicht van hbo-masteropleidingen met inhoudelijke verbindingen met het domein urban energy 

4.3. Hbo-minoren 

De onderstaande tabel geeft een eerste aanzet van een overzicht van hbo-minoren die een zekere verbinding 

(kunnen) hebben met urban energy. Dit overzicht is gebaseerd op een analyse van circa 1.200 minoren 

zoals gepubliceerd op de website www.kiesopmaat.nl5. Sommige minoren zijn ontwikkeld en worden 

aangeboden op basis van een samenwerking van meerdere instellingen (de onderstaande tabel geeft  

deze informatie niet weer). Het is te adviseren om dit overzicht te actualiseren en de mate van inhoudelijke 

verbinding van de minoren met het domein urban energy nader te analyseren en te classificeren. 

                                                        
5 Deze website is een initiatief van Stichting SURF, Studiekeuze123 en Nederlandse onderwijsinstellingen. Noot: het overzicht toont geen 

Inholland-minoren, aangezien de hbo-opleidingen van Inholland geen minoren meer aanbieden. Hiervoor in de plaats kunnen Inholland-

studenten specifieke afstudeerrichtingen kiezen. 
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Domein Titel minor 
Instelling / aanspreekpunt (indien meerdere 

onderwijsinstellingen betrokken zijn) 

Ruimte 

Ontwerpen: stedenbouw Hogeschool Rotterdam 

Stedenbouw en Landschapsarchitectuur HvA 

Stedenbouwkunde NHL 

Regie Stedelijke Vernieuwing Avans 

Transitiemanagement in stedelijke regio Hogeschool Rotterdam 

Ruimtegebruik in Nederland in 2030 HAS 

Klimaatbestendige Stad HvA 

Growing Green Cities Vilentum Hogeschool 

Smart sustainble cities HU 

Going Green NHL 

Smart City Haagse Hogeschool 

Urban Logistics HvA 

Stadslab Stedelijke Vernieuwing Saxion 

Stedelijke Transformatie HvA 

Urban Interaction Design Hogeschool Rotterdam 

Bouw 

Architectuur HvA, NHL 

Renovatie en transformatie Hogeschool Rotterdam 

Bestaande bouw Avans 

Asset Management in de gebouwde 

omgeving 
HU 

Building Realisation & Life Cycle Windesheim 

Sustainable Building Technology Hogeschool Rotterdam 

Lean en duurzaam bouwen Saxion 

Industrieel Bouwen en Productontwerp Saxion 

Bouw Informatie Management (BIM) Haagse Hogeschool 

BIM-engineering Saxion 

Bouwmanagement en innovatie Avans 

Bouw- en Aannemingsbedrijf NHL 

Uitvoerend bouwbedrijf Hogeschool Rotterdam 

Energie, 

installaties en 

materialen 

Sustainability Hogeschool Rotterdam 

Duurzame Energievoorziening HHS 

Flexible Energy Technology Hanze 

Engineering of Energy Systems Saxion 

Energy Engineering HvA 
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Electrical Power Engineering Hogeschool Rotterdam 

Electrical Energy Engineer Windesheim 

Thermodynamical Engineer Windesheim 

Duurzame Technologie Windesheim 

Power Minor HAN / HHS 

Kabels & Leidingen Avans 

Low Ec High Tec HAN 

Duurzame Energie & Groene 

Grondstoffen 
Vilentum Hogeschool 

Procestechnologie en energietransitie Hogeschool Rotterdam 

Equipment Maintanance Technology HZ 

Electronic Product Design & Engineering Hanze 

Domotica HU 

Embedded Systems HHS 

Embedded & Wireless Systems Windesheim 

Sensor System Engineering Hanze 

Sensortechnologie Hogeschool Leiden 

Mechatronica Hogeschool Rotterdam 

Robotica HvA 

Robotics and Vision Design HHS 

Smart Manufacturing & Robotics HHS 

ICT en data 

Smart world Windesheim 

Energie & ICT Hanze 

Procesautomatisering HU 

Smart Things Hogeschool Rotterdam 

Smart Devices & Apps HU 

Information Systems Security HU 

Software Engineering in een 

Ontwikkelstraat 
HU 

Systeemontwikkeling (software) NHL 

Data Center and Cloud Architecture Hogeschool Zuyd 

Data Science Hogeschool Rotterdam 

Innoveren, 

veranderen en 

ondernemen 

Change & Innovation Stenden 

Leren innoveren Saxion 

Sustainability and Innovation within 

Engineering 
HU 

De Essentie van Ontwerpen HvA 
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Design Thinking and Doing HvA 

Design, Build and Fly HvA 

Sustainable Product Design HHS 

Sustainable Packaging Design & 

Innovation 
HHS 

Duurzaam Ondernemen Hogeschool Leiden 

Sustainable Business HHS 

Research in Sustainable Business Avans 

Community for Law and Energy Applied 

Research 
Hanzehogeschool 

Tabel 7: Overzicht van hbo minoren met inhoudelijke verbindingen met het domein urban energy 

4.4. Lectoraten 

De onderstaande tabel geeft een indicatie van hbo-lectoraten die een zekere verbinding (kunnen) hebben 

met urban energy. Dit overzicht is gebaseerd op een analyse van ruim 400 lectoraten (veelal vallend  

onder een kenniskring, een kenniscentrum of een andere operationele entiteit voor toegepast onderzoek). 

Het is niet ondenkbaar dat relevante lectoraten (of soortgelijke operationele entiteiten voor toegepast 

onderzoek) niet zijn meegenomen. Het is te adviseren om dit overzicht te actualiseren en de mate van 

inhoudelijke verbinding van de lectoraten met het domein urban energy nader te analyseren en  

te classificeren. 

Domein Titel lectoraat 
Instelling / aanspreekpunt (indien meerdere 

onderwijsinstellingen betrokken zijn) 

Ruimte 

Nieuwe Energie in de Stad HU 

Energie en de Gebouwde Omgeving HHS 

Built Environment NHT 

Gebiedsontwikkeling en 

Transitiemanagement 
Hogeschool Rotterdam 

Ruimtelijke Transformaties Hanzehogeschool  

Stedelijke strategieën Fontys  

Area Development Windesheim 

Smart Urban Redesign Hogeschool Zuyd 

Gebouwde Omgeving en Regionale 

Ontwikkeling 
Hogeschool Zuyd 

Duurzame leefomgeving Saxion 

Stad & Water - Adaptief Bouwen Hogeschool Rotterdam 

Water in en om de stad HvA 

Future Mobility Hogeschool Rotterdam 

Bouw 

Bouwtransformatie HvA 

Vernieuwing van de Bouwketen HU 

Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid Hogeschool Rotterdam 
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Innovatie Bouwproces en Techniek Avans  

Innovatieve technologie in de bouw Saxion 

Biobased Bouwen Avans  

Vernieuwend Vastgoedbeheer HU 

Vastgoed Hanzehogeschool  

Energie, 

installaties en 

materialen 

Smart Energy  Avans  

Energietransitie Hanzehogeschool  

Reliable Power Supply HAN 

Netintegratie Hanzehogeschool  

Energietoepassingen  Hanzehogeschool  

Duurzame Energie HAN 

Duurzame Energievoorziening Saxion 

Duurzame Energie / Biomassa Conversie Hanzehogeschool  

Sustainable LNG Technology Hanzehogeschool  

Sustainable Energy Hogeschool Rotterdam 

Zonne-energie in de Gebouwde 

Omgeving 
Hogeschool Zuyd 

Zonnestroom & Vervoer NHL  

Solar Productietechnologie en 

Equipmentontwikkeling 
Avans  

Future Power Train Fontys  

Energie en innovatie HvA 

Ambient Intelligence Saxion 

Smart Devices Hogeschool Zuyd 

Architectuur Embedded Systemen Fontys  

Meet- en Regeltechniek HAN 

Mechatronica Saxion 

Mechatronics and Robotics Fontys  

Robotica & Mechatronica Avans  

Robotica Windesheim 

Microsysteemtechnologie HU 

Smart Functional Materials Saxion 

Thin films and functional materials Fontys  

Nanotechnology Saxion 

Water Technology  HZ 

ICT en data Informatie, Technologie en Samenleving HHS 
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New Business & ICT Hanzehogeschool  

Extended Enterprises HU 

Architectuur van Digitale 

Informatiesystemen 
HU 

Procesinnovatie en Informatiesystemen HU 

Networked Applications HAN 

Computer Science & Sensor Technology  Hanzehogeschool  

Big Data Fontys  

Data Intelligence  Hogeschool Zuyd 

Cyber security & safety HHS 

Cybersafety NHL  

Innoveren, 

veranderen en 

ondernemen 

Sustainable Strategy and Innovation Avans  

Innovatiemodellen Duurzame Energie Inholland 

Transitiemanagement Hogeschool Rotterdam 

Sustainable Working and Organising Avans  

Change Management HHS 

Persoonlijk Leiderschap & 

Innovatiekracht 
NHL 

Designerly Innovation HHS 

Industrial Design Saxion 

Open innovatie NHL 

Technisch innoveren & ondernemen HvA 

Innoverend Ondernemen HHS 

Entrepreneurship & Business Innovation Hogeschool Rotterdam 

Adaptief 

(beroeps)-

onderwijs 

Duurzame Talentontwikkeling HHS 

Leren en Innoveren Fontys  

Ontwikkelen van Competenties op de 

Werkplek 
HvA 

Wendbaar Vakmanschap NHL  

Beroepsonderwijs HU 

Beroepsonderwijs HvA 

Excellentie in Hoger Onderwijs en 

Samenleving 
Hanzehogeschool  

Professionalisering van leraren en 

lerarenopleiders 
Fontys  

Professionalisering van het Onderwijs Hogeschool Zuyd 

Duurzame Schoolontwikkeling NHL  

Tabel 8: Overzicht van lectoraten met inhoudelijke verbindingen met het domein urban energy 
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4.5. Publiek-private samenwerkingen 

Sinds enkele jaren zijn publiek-private samenwerkingen (PPS) met name tussen onderwijs, onderzoek  

en bedrijfsleven in opkomst. In het hbo gaat het veelal om Centres of Expertise (CoE). In het mbo gaat  

het veelal om Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) en samenwerkingen via de regeling  

‘Regionaal Investeringsfonds’.  

Domein 
Mate van inhoudelijke verbinding  

met domein urban energy hoog 

Mate van inhoudelijke verbinding met domein 

urban energy minder hoog of (nog) niet helder 

Ruimte,  

bouw en 

duurzaamheid  

 CoE Smart Sustainable Cities (Utrecht) 

 CoE Nieuwe energie, Built environment en 

Renewables (Heerlen)  

 CoE Sustainable Electrical Energy (Arnhem) 

 PPS Oost Nederland Energie(k) (Arnhem)  

 PPS Cleantech Center  (Zutphen) 

 PPS Samen Slim Bouwen aan de Toekomst 

(Tilburg) 

 PPS Bouwen aan de toekomst (Almelo) 

 PPS HvA Urban Technology (Amsterdam) 

 CoE Deltatechnologie (Vlissingen) 

 PPS 100% Duurzaam (Ameland)  

 PPS Bouw- en Infracentrum (Mierlo)  

 PPS Vakcentrum Bouwtechniek (Breda) 

Energie, 

installaties en 

materialen 

 CoE Smart Sustainable Cities (Utrecht) 

 CoE Nieuwe energie, Built environment en 

Renewables (Heerlen) 

 CoE Sustainable Electrical Energy (Arnhem) 

 CIV Energie - Duurzaamheidsfabr. (Dordrecht) 

 CIV Installatietechniek Limburg (Roermond) 

 CIV Vakmanschap-Smart Technology (Gouda) 

 PPS Oost Nederland Energie(k) (Arnhem) 

 PPS Cleantech Center  (Zutphen) 

 PPS HvA Urban Technology (Amsterdam) 

 CoE Energy (Groningen) 

 CoE RDM (Rotterdam) 

 CIV Energie-Eemsdelta (Groningen) 

 CIV Maintenance & Procestechniek (R-dam) 

 CIV TechWise Twente (Hengelo)  

 CIV Biobased Economy  (Bergen op Zoom) 

 PPS FRIS (Zwolle)  

 PPS System Integrator (Eindhoven) 

 PPS De Technische 2.0 (Nijmegen) 

 PPS RTC2020 (Hardenberg) 

 PPS Masterplein MEI (Rotterdam) 

 PPS Regionaal Co-makership (Groningen) 

 PPS Biobased Economy (Wageningen)  

ICT en data 

  CoE Cybersecurity (Den Haag) 

 PPS Cybersecurity Centre MRA (Hilversum) 

Tabel 9: Eerste aanzet van een overzicht van publiek-private samenwerkingen met (mogelijke) verbindingen  

met domein urban energy (hoofdsortering binnen kolom: CoE, CIV en dan PPS) 

Tabel 9 geeft een eerste aanzet van een overzicht van publiek-private samenwerkingen met (mogelijke) 

verbindingen met het domein urban energy. Bepaalde PPS-en zijn in meerdere domeinen geplaatst.  

In de tabel geeft de plaatsnaam de hoofdlocatie van de PPS zoals weergegeven op de website 

www.publiekprivaatsamenwerken.nl. De initiatieven die geen CoE of CIV zijn worden in de tabel 

aangeduid met ‘PPS’. Het is niet ondenkbaar dat relevante publiek-private samenwerkingen niet zijn 

meegenomen of dat de weergegeven publiek-private samenwerkingen onjuist zijn ingedeeld, 

gepositioneerd of benoemd. Het is te adviseren om dit overzicht te actualiseren en de mate van inhoudelijke 

verbinding van de publiek-private samenwerkingen met het domein urban energy nader te analyseren  

en te classificeren. 
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4.6. Afronding 

Uit de gesprekken blijkt dat er heel veel kennis en kunde én bevlogenheid aanwezig is binnen  

de hbo-instellingen. En dat de onderwijsinstellingen en in het bijzonder de onderwijsprogramma’s op  

de goede weg zijn wat betreft het anticiperen op de ontwikkelingen in het domein urban energy. Er is  

in Nederland een grote diversiteit aan hbo-bacheloropleidingen en hbo-minoren met (enige) verbindingen 

met het domein urban energy. Dat is niet alleen inhoudelijk van waarde; deze diversificatie is ook van 

waarde om de instroom naar urban energy-gerelateerde opleidingen te doen toenemen. Ondanks het feit  

dat de hbo-opleidingen en hbo-minoren genoemd in dit hoofdstuk niet op detailniveau zijn geanalyseerd, 

kan wel gesteld worden dat het palet aan opleidingen de inhoudelijke ontwikkelingen en de behoefte aan 

gespecialiseerde professionals in de markt volgt / kan volgen. Gespecialiseerde, non-monodisciplinaire 

opleidingsprogramma’s zijn daarbij onmisbaar (o.a. JRC 2014). Daarnaast is ook zichtbaar dat er 

opleidingen en minoren zijn die inhoudelijk een meer gemengd profiel hebben en reageren op de 

multidisciplinaire kennis en kunde die nodig zijn in het domein urban energy. Door het ruime aanbod  

van urban energy-relevante minoren wordt het voor hbo-opleidingen mogelijk om studenten te 

ondersteunen in het verwerven van een specialistisch technisch profiel (inclusief transversale competenties, 

onderzoekende vaardigheden en sociaaleconomische kennis; ‘T-shaped engineer’) tot en met een 

generalistisch profiel (zie ook JRC 2014).  

4.7. Referenties 

JRC (2014), Strategic Energy Technology Plan Study on Energy Education and Training in Europe. 

Publicatie van Joint Research Centre - Institute for Energy and Transport Assessment. 

Van der Meer et al. (2016), Visiedocument: Ieder mbo een practoraat. Stichting Ieder mbo een practoraat. 

Vereniging Hogescholen (2015), Overzicht van stamopleidingen in sector htno per 1 september 2015. 

Websites van diverse hogescholen, www.kiesopmaat.nl en www.publiekprivaatsamenwerken.nl. 

 

  



Oriënterende verkenning Human Capital m.b.t. Urban Energy – pagina 36 uit 42 

 

5. ENIGE INVALSHOEKEN M.B.T. 

ONDERWIJS(VERNIEUWING) 

In dit hoofdstuk komen enige invalshoeken aan de orde die te maken hebben met onderwijs en 

onderwijsvernieuwing in relatie tot het domein urban energy. Dit hoofdstuk is inhoudelijk sterk gebaseerd 

op de informatie verkregen via de nodige interviews. Het hoofdstuk heeft niet als doel om oplossingen  

aan te bieden, maar handreikingen. De afronding van dit hoofdstuk geeft een beknopte reflectie op de 

belangrijkste invalshoeken uit het gehele document.  

5.1. Mogelijkheden voor docenten  

Docenten in het (technisch) onderwijs, dat verbindingen heeft met urban energy, vormen de sleutel om 

jonge mensen / studenten relevante visie, kennis en kunde mee te geven, zodat deze studenten later als 

(technisch) professional bijdragen kunnen leveren aan de gewenste energietransitie. Gezien het belang van 

systeeminnovaties voor de energietransitie (‘paradigm shifts’), de snelle technologische ontwikkelingen  

op het vlak van urban energy en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is het noodzakelijk dat 

onderwijsprogramma’s blijvend vernieuwd worden en dat ook docenten de mogelijkheden krijgen en 

hebben om vernieuwende kennis en kunde te omarmen en over te dragen. 

Geïnterviewden geven aan dat sinds enige tijd binnen het hbo-onderwijs op instellings- en 

managementniveau de focus op duurzaamheid en energietransitie sterk aanwezig is. Instellingen maken  

er werk van om duurzaamheid in te bedden in de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. De gesprekken 

laten zien dat naast de ingezette top-down-route (‘impuls’; cultuuromslag) er meer nadruk gelegd mag 

worden op bottom-up-activiteiten (‘actie’) om met name docenten meer mogelijkheden te geven om  

snelle ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid, energietransitie en urban energy in te bedden  

in het onderwijs. 

Uit de gesprekken blijkt dat er visie, kennis en kunde én bevlogenheid aanwezig zijn binnen de hbo-

instellingen. En dat de onderwijsinstellingen en in het bijzonder de onderwijsprogramma’s op de goede 

weg zijn wat betreft het anticiperen op de ontwikkelingen in het domein urban energy. Wel zou er meer 

geëxperimenteerd mogen worden, zeker om te kijken naar mogelijkheden om de studenten (vroeger in  

de opleiding) meer uit te dagen, meer bevlogenheid te laten ontwikkelen, meer te laten confronteren met  

de (multidimensionale) weerbarstigheid van energietransities in de praktijk en meer inzichten te geven  

in de veelheid aan kansen en mogelijkheden om met nieuwe ideeën, samenwerkingen en (technische) 
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systemen de energietransitie uit te bouwen. Behulpzaam daarbij zijn bijvoorbeeld wedstrijden (denk aan 

zonneautowedstrijden en zonnebootraces), (gerichte) opdrachten van buiten de onderwijsinstelling, 

afstemmingen met bijvoorbeeld inspirerende start-ups of speciale labomgevingen voor studenten om 

concepten te onderzoeken, te ontwerpen en te realiseren. Niet onbelangrijk is het stimuleren van 

enthousiasme onder studenten om tijdens de studie de focus te richten op duurzaamheid (specialisaties, 

keuzemodules, projecten, wedstrijden etc.). “Het moet leven bij studenten”, aldus een geïnterviewde,  

“en docenten hebben daar goed zicht op en gevoel voor.” 

De geïnterviewde personen geven aan dat binnen de hbo-instellingen de lectoraten een belangrijke rol 

hebben om docenten te ondersteunen. Veelal werken lectoraten met meerjarige onderzoeksprogramma’s  

en samen met (strategische) partners om ‘kennisstapeling’ mogelijk te maken en te optimaliseren.  

In z’n algemeenheid wordt gesteld dat er zeer veel kennis aanwezig is binnen de lectoraten, niet alleen 

vakinhoudelijk op het vlak van duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie en urban energy,  

maar ook t.a.v. sociaaleconomische en juridische invalshoeken en de veranderende beroepspraktijk. 

Lectoraten hebben inmiddels veel betekend voor het veranderen van het onderwijs. Insteek zou kunnen  

zijn om nog intensiever intern kennis te delen en docenten daarbij te ondersteunen.  

Ook is het van belang dat binnen hbo-instellingen groepen elkaar helpen om niet alleen 

onderwijsvernieuwing mogelijk te maken, maar ook scherpe keuzes te maken welke onderwijs- en 

technologiethema’s verouderd zijn en uitgefaseerd dienen te worden. Dit staat in nauwe balans met  

de verwachtingen die het afnemend veld en studenten hebben: moderne opleidingen gericht op  

‘state of the art’ technologieën en (ontwerp- en simulatie-)tools zoals die in de praktijk gebruikt (gaan) 

worden. Het hebben van moderne practicumfaciliteiten is daarbij van belang. Een geïnterviewde opperde 

dat er zou sprake kunnen zijn van ‘shared mobiele practicumfaciliteiten’ te gebruiken door meerdere 

onderwijsinstellingen om de investeringen per onderwijsinstelling hanteerbaar te houden. 

Enkele handreikingen om docenten te ondersteunen zoals aangegeven door enkele geïnterviewden: 

 Docenten jaarlijks uren geven om vrij in te vullen: begrip, leren, ontwikkelen m.b.t. duurzaamheid 

/ energietransitie / urban energy (denk aan proeftuinen binnen de onderwijsinstelling; 

bedrijfsstages en -bezoeken; deelnemen aan projecten; bezoeken symposia, lezingen en beurzen; 

actieve bijdragen leveren aan congressen; bijwonen inspirerende events zoals ‘Nieuwe Vrienden’ 

van OTIB etc.). 

 Docenten actief betrekken bij vraaggestuurd onderzoek en van daaruit ‘vernieuwingsverbindingen’ 

leggen met alle 4 leerjaren in het hbo-onderwijs, zeker waar het gaat om denken en handelen 

vanuit een integrale systeemvisie op basis van (technische en non-technische) pijlers zoals  

‘bouw’, ‘energie’ (elektrotechniek + werktuigbouw), ‘besturing’ (ICT) en ‘hergebruik’. 

 Docenten proactief aan studenten laten ‘pitchen’ welke thema’s t.a.v. duurzaamheid / 

energietransitie / urban energy zij willen integreren in het onderwijs en studenten en docenten 

samen een stem geven in het bepalen van het onderwijs. 

 Docenten, lectoren en studenten actief laten samenwerken in het kader van themadagen en  

-evenementen (o.a. Dag van de Duurzaamheid, duurzaamheidscafés, wedstrijden, projecten etc.). 
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 Docenten, lectoren en PPS-partners actief laten samenwerken om gerichte, compacte cursussen  

te ontwikkelen voor docenten (voorbeeld van een cursus: ‘Energiecursus voor docenten in  

het hbo’; suggestie is om een cursus te ontwikkelen die gericht is op energietransitie in relatie  

tot human capital en de Human Capital Agenda van de Topsector Energie) en om cases diepgaand 

uit te werken die te gebruiken zijn door docenten (inspiratie: Harvard Business School -  

Case Studies met de nodige ‘teacher notes’). 

 Docent actief ondersteunen met blended learning instrumenten én content (apps, video’s, 

augmented reality (‘aangevulde werkelijkheid’), virtual reality etc.; zie bijvoorbeeld de Khan 

Academy, maar ook ontwikkelingen (gericht op de professional) zoals OTIB Build Up Skills 

Advisor APP (BUS-NL 2015)), zodat docenten meer mogelijkheden en tijd hebben voor  

(eigen) onderwijsvernieuwing op het vlak van specialistische onderwerpen en/of specialistische 

praktijkhandelingen. Blended learning is een mix van klassikale, digitale en informele leervormen. 

Veel van de bovengenoemde handreikingen en eerder genoemde invalshoeken kunnen op het niveau van  

de onderwijsinstelling van betekenis zijn. Desalniettemin zouden bepaalde handreikingen en genoemde 

invalshoeken ook of juist vanuit een collectief perspectief aangevlogen kunnen worden. Hierdoor is er  

meer mogelijkheid voor ‘onderwijsvalorisatie’, eventueel in afstemming met de Topsector Energie  

(Human Capital Agenda en/of TKI Urban Energy). 

Het is de vraag of en hoe deze handreikingen in de praktijk gedragen kunnen worden binnen een 

onderwijsinstelling (zie bijvoorbeeld ook Look 2014). Klaeijsen (2015) heeft in haar onderzoek uitvoerig 

gekeken naar welke factoren een motiverende rol spelen bij het innovatieve gedrag van docenten. Zij geeft 

aan dat zelfvertrouwen en autonomie belangrijk zijn voor innoverende docenten. Ook motiverend 

leiderschap is volgens Klaeijsen belangrijk: de leidinggevende met aandacht en die docenten voldoende 

intellectuele uitdagingen biedt. “De docent ondersteunen in zijn/haar kracht”, aldus een geïnterviewde.  

Ook geeft Klaeijsen aan dat het goed is als docenten in de onderwijsinstelling betrokken worden bij het 

nemen van beslissingen over onderwijsgerelateerde zaken. Hierdoor ervaren docenten een bepaalde mate 

van autonomie en competentie. Verwachtingen vanuit de omgeving of externe stimulansen voor 

professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van een beloning, hebben volgens Klaeijsen geen 

invloed op innovatief gedrag. 

5.2. Verbindingen met initiatieven 

Verder versterken van hbo-opleidingen op het vlak van urban energy betekent ook de hbo-instellingen  

met vraaggestuurd onderzoek en technische beroepsopleidingen nog sterker onderdeel te laten zijn van 

relevante ecosystemen. Door verbindingen te leggen met initiatieven (energietransitie in de praktijk; 

onderzoek; collega-onderwijsinstellingen) worden opleidingen actiever betrokken bij relevante urban 

energy-ontwikkelingen. Regionale verbondenheid is daarbij zeker niet onwenselijk, aldus enkele 

geïnterviewden; “valorisatie gebeurt in de regio.” 

Door die verbindingen met initiatieven zou ook de mate van decentraliteit bij opleidingen minder sterk 

kunnen worden en - aldus een geïnterviewde - er meer dynamiek aan de orde kunnen komen om urban 

energy-relevante opleidingen meer gestoeld te laten zijn op ‘integraliteit’: denken en handelen vanuit 
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integrale visie op basis van gecombineerde inzichten uit diverse (technische) disciplines zoals ‘bouw’, 

‘energie’, ‘besturing’, ‘hergebruik’ etc. (bijvoorbeeld: basisopleiding in jaar 1 en jaar 2; ‘integratievakken’ 

en ‘integratieprojecten’ in jaar 3 en jaar 4).  

Geïnterviewden geven aan dat het van belang is om de behoeften van (mkb-)bedrijven in te brengen in  

het onderwijs; de zogenaamde trekkracht van bedrijven. In hoofdstuk 4 is duidelijk te zien dat er een 

substantieel aantal publiek-private samenwerkingen met inhoudelijke verbindingen met urban energy  

aan de orde zijn. Dit zijn samenwerkingen waar hbo- en mbo-opleidingen reeds aan verbonden zijn of nog 

sterker aan verbonden zullen gaan worden de komende jaren. Het is ook interessant om te zien dat er op 

landelijk en regionaal niveau vele initiatieven zijn die zich bezig houden met technologische en sociale 

innovatie (en ‘cross overs’) die te maken hebben met urban energy (denk aan Green Deal Smart Energy 

Cities, Smart Urban Regions of the Future etc.).  

Geïnterviewden geven aan dat het krachtig zou zijn als de TKI-regelingen meer kunnen aandacht spenderen 

aan kennisdisseminatie en/of onderwijsborging, waardoor hbo- én mbo-opleidingen meer mogelijkheden 

krijgen om inhoudelijk verbonden te raken met bijvoorbeeld TKI Urban Energy-trajecten en de TKI  

Urban Energy meer inhoudelijke verbindingen kan opzetten met het onderwijs. Zoals door geïnterviewden 

duidelijk aangegeven: in de praktijk is nog veel aandacht nodig voor ‘integraliteit’. Er liggen mooie 

uitdagingen voor lectoraten en hbo-opleidingen om die uitdagingen in de praktijk (pilots, proeftuinen etc.) 

actief te ondersteunen met dataverzameling en data-analyse. 

Relevante betrokkenen inspireren en ondersteunen met ‘verbindingen met initiatieven’ zou ondersteund 

kunnen worden met het bieden van een handelingsperspectief. 

5.3. Afronding 

Deze paragraaf geeft een beknopte reflectie op de belangrijkste invalshoeken uit het gehele document. 

De volgende drie vragen stonden centraal in deze beknopte oriënterende verkenning: 1) Welke competen-

tieprofielen hebben toekomstige technische hbo-professionals werkzaam in het domein urban energy?,  

2) Wat is het huidige technische hbo-opleidingsaanbod dat verbindingen heeft met het domein urban 

energy en hoe verhoudt dat aanbod zich tot de geïnventariseerde competentieprofielen van toekomstige 

technische (hbo-)professionals? en 3) Op welke wijze kunnen docenten en verbindingen met initiatieven 

bijdragen om het technisch hbo-opleidingsaanbod te vernieuwen zodat het beter aansluit bij  

de arbeidsmarktbehoefte in het domein urban energy? 

Hoofdstuk 2 liet zien dat het verder in gang zetten en uitbouwen van de energietransitie de betrokkenheid 

vergt van technische professionals met de juiste visie, kennis en vaardigheden. Niet alleen m.b.t. het 

innovatieniveau ‘productverbetering’, maar ook om vanuit een technologische context systeeminnovaties 

voort te helpen. Het hoofdstuk stond vervolgens stil bij een methode om gewenste (toekomstige) 

competenties te onderzoeken en bij een raamwerk over (sturings)processen om de juiste professionals op 

te leiden voor de energietransitie. 

De contouren van het domein urban energy kwamen aan de orde in hoofdstuk 3. Invalshoeken waren  

o.a. smart sustainable city / smart energy city, ICT, ontwikkelingen op het vlak van technieken en systemen  
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in het domein urban energy en sociale innovatie. Vervolgens is op introducerende wijze gekeken naar 

beroepen in het domein urban energy. Technologische ontwikkeling vereist steeds meer de betrokkenheid 

van specialistische professionals, terwijl ook de behoefte toeneemt om expertise uit een verscheidenheid 

aan disciplines te verbinden. Daarnaast is het van belang dat ook de (technische) professionals op een  

hoger abstractie- of innovatieniveau kunnen reflecteren op (stappen op weg naar of m.b.t.) systeem-

innovaties, ‘paradigm shifts’ etc. Vervolgens is in hoofdstuk 3 een raamwerk geïntroduceerd om op 

richtinggevende wijze de nodige handvaten te geven wat betreft competenties en vaardigheden van  

de (toekomstige) ‘T-shaped’ ingenieurs en (ten dele ook) technici die bijdragen leveren aan de 

energietransitie. Het raam-werk geeft competentiesuggesties t.a.v. 1) waarnemen en doorgronden, 

2) ontwerpen en handelen, en 3) communiceren, participeren en samenwerken. Dit raamwerk vormt  

een belangrijke invalshoek  op de centrale vraag ‘Welke competentieprofielen hebben toekomstige 

technische hbo-professionals werkzaam in het domein urban energy?’. 

Hoofdstuk 4 liet zien dat de onderwijsinstellingen en in het bijzonder de onderwijsprogramma’s op de 

goede weg zijn wat betreft het anticiperen op de ontwikkelingen in het domein urban energy. Er is in 

Nederland een grote diversiteit aan hbo-bacheloropleidingen en hbo-minoren met (enige) verbindingen met 

het domein urban energy. Dat is niet alleen inhoudelijk van waarde; deze diversificatie is ook van waarde 

om de instroom naar urban energy-gerelateerde opleidingen te doen toenemen. Door het ruime aanbod van 

urban energy-relevante minoren wordt het voor hbo-opleidingen mogelijk om studenten te ondersteunen in 

het verwerven van een specialistisch technisch profiel (inclusief competenties op het vlak van ‘waarnemen 

en doorgronden’, ‘ontwerpen en handelen’ en  ‘communiceren, participeren en samenwerken’) tot en met 

een generalistisch profiel. Hoofdstuk 4 geeft de nodige invalshoeken op de vraag ‘Wat is het huidige 

technische hbo-opleidingsaanbod dat verbindingen heeft met het domein urban energy en hoe verhoudt dat 

aanbod zich tot de geïnventariseerde competentieprofielen van toekomstige technische  

(hbo-)professionals?’ 

In hoofdstuk 5 kwam aan de orde dat onderwijsinstellingen er werk van maken om duurzaamheid in te 

bedden in de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. Gezien het belang van systeeminnovaties voor de 

energietransitie, de snelle technologische ontwikkelingen op het vlak van urban energy en ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt, is het noodzakelijk dat onderwijsprogramma’s blijvend vernieuwd worden en dat ook 

docenten de mogelijkheden krijgen en hebben om vernieuwende kennis en kunde te omarmen en over te 

dragen. Op dit vlak zijn door geïnterviewden diverse handreikingen gegeven, van docentbetrokkenheid  

bij vraaggestuurd onderzoek tot het kunnen inzetten van blended learning. Bepaalde handreikingen en 

genoemde invalshoeken lenen zich ervoor om op collectief niveau af te wegen, eventueel in afstemming 

met de Topsector Energie. Zelfvertrouwen, autonomie en motiverend leiderschap spelen een belangrijke rol 

in het innoverend gedrag van docenten. Tevens is het uiterst waardevol voor onderwijsinstellingen en 

docenten om (met ondersteuning van lectoraten) verbindingen te hebben met initiatieven (in de regio). 

Geïnterviewden geven aan dat het bijvoorbeeld krachtig zou zijn als de TKI-regelingen meer aandacht 

kunnen spenderen aan kennisdisseminatie en/of onderwijsborging, waardoor hbo- én mbo-opleidingen 

meer mogelijkheden krijgen om inhoudelijk verbonden te raken met bijvoorbeeld TKI Urban Energy-

trajecten en de TKI Urban Energy meer inhoudelijke verbindingen kan opzetten met het onderwijs. 

Hoofdstuk 5 geeft de nodige invalshoeken op de vraag ‘Op welke wijze kunnen docenten en 
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onderwijsverbindingen met initiatieven bijdragen om het technisch hbo-opleidingsaanbod te vernieuwen 

zodat het beter aansluit bij de arbeidsmarktbehoefte in het domein urban energy?’ 

Tot slot: Het is geenszins de bedoeling om met dit document het gehele landschap van (veranderende) 

technische beroepsprofielen in het domein van urban energy diepgaand weer te geven. Het document heeft 

tot doel om met het benadrukken van enkele invalshoeken, handreikingen en suggesties de nodige inspiratie 

te geven aan discussies en initiatieven die gaan over het opleiden van technische (hbo-)professionals voor 

de energietransitie (van morgen). 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Betrokkenen 

De afgelopen periode hebben op verschillende wijze en momenten (tijdens bijeenkomsten; (telefonische) 

interviews) diverse personen hun opinie en informatie over onderwerpen gegeven in het kader van deze 

oriënterende verkenning. Het gaat om de volgende personen (alfabetische volgorde): Arash Aazami 

(Kamangir Beyond Boundaries / BAS), Teun Bokhoven (TKI Urban Energy / NVDE / Duurzame Energie 

Koepel), Jan Cromwijk (Build Up Skills Nederland / Stichting OTIB / ISSO), Jan Willem Croon (HU /  

CC Projects), Aart-Jan de Graaf (HAN), Tinus Hammink (HAN), Robert van den Hoed (HvA),  

Martin Snijder (Cleantech Center / ROC Aventus), Karel Spee (Avans / TNO). Opdrachtgever / sparring 

partner: John Post (TKI Urban Energy). Aan alle betrokkenen: hartelijk dank voor uw tijd en inzet. 

 

 

Bijlage 2: Contactgegevens TKI Urban Energy 

Mocht u naar aanleiding van dit document vragen en/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met TKI Urban Energy:  

 TKI Urban Energy, Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht 

 Telefoonnummer: 030 - 747 00 27 

 E-mail: info@tki-urbanenergy.nl 

 Website: http://topsectorenergie.nl/urban-energy/ 

 

 

 

 


