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Masterclass editie 1   24

Masterclass editie 2   20

Minimasterclass Ecomobiel  34

EV onderdelen TU Delft master 15
‘Business in energy systems’

 
Totaal     93

                                                                                                                                                                            *3 

*3 De mini masterclass op Ecomobiel had met de docenten 
Auke Hoekstra en Frank Rieck, 37 deelnemers totaal, 
waarvan 3 hebben deelgenomen aan een reguliere 
masterclass. 

Het afgelopen jaar heeft Dutch-INCERT in 
samenwerking met de RVO en vele andere 
organisaties een masterclass Elektrisch vervoer 
ontwikkeld en twee edities georganiseerd. De 
eerste en tweede editie van de masterclass 
scoorden een deelnemersbeoordeling van 8,2 en 
een 8,1 gemiddeld. Daarnaast is de Tweedaagse 
Masterclass EV gedeeltelijk onderdeel van de 
master voor professionals ‘Business in Energy 
systems’ van de Technische Universiteit Delft. De 
deelnemers daarvan hebben het EV gedeelte van 
het totaalprogramma gemiddeld gewaardeerd 
met een 8,5. Een uitgebreidere evaluatie van 
verschillende onderdelen en verbeterpunten is 
beschikbaar.

De kennisinstellingen die samenwerken in Dutch-
INCERT en andere betrokken partijen geven 
graag vervolg aan deze kennisverspreiding via 
masterclasses. Er is namelijk duidelijk gebleken 
dat er behoefte is aan kennis op dit terrein en 
deze vorm waarin deelnemers intensief met het 
onderwerp aan de slag gaan. In dit plan van 
aanpak gaan we dieper in op de mogelijkheden 
die wij zien met deze masterclass, waarin we 
de voorstellen en suggesties aangedragen door 
RVO op 14 april jl. hebben meegenomen. 

INLEIDING

Allereerst willen wij de masterclass voor een 
brede doelgroep in de huidige vorm voortzetten. 
Er is gebleken behoefte aan een integrale en 
diepgaande introductie over het onderwerp. 
Daarnaast levert de diverse en gemixte 
publiek/private doelgroep goede contacten en 
verassende uitwisseling op. Daarnaast wil Dutch-
INCERT de komende twee jaar specialistische 
modules gaan aanbieden aan meer homogene 
doelgroepen zoals bestuurders van gemeenten, 
ondernemers en een gezamenlijk programma 
met de BOVAG voor importeurs of dealers 
ontwikkelen. Ook zal Dutch-INCERT samen met 
Climate-KIC*1 een cursus voor managers van 
middelgrote Europese steden ontwikkelen. Tot 
slot werken we graag aan inbedding van de 
masterclass in (online) onderwijstrajecten.

Na een terugblik op de behaalde resultaten van 
de eerste twee edities, gaan we in dit plan in op 
de hierboven genoemde voorstellen voor 2015 
en 2016.

*1 Knowledge and Innovation Communities (KICs) zijn 
opgericht door het European Institute of Innovation and 
Technology (EIT). The EIT is onderdeel van de EU met als 
missie om duurzame groei te realiseren. www.climate-kic.
org 

en communicatie activiteiten. Bovendien zijn 
er tussen deelnemers en docenten een aantal 
nieuwe initiatieven tot stand gekomen tijdens 
de masterclass dagen zoals onderzoek 
naar de mogelijkheid op BOVAG garantie 
op batterijen, stimulans voor de tweede-
hands markt en voorlichting aan dealers.  

Plan van aanpak

RESULTATEN MASTERCLASS ‘14/’15

Naast de hoge beoordeling geeft 95% van de 
deelnemers aan de tweede editie en 88% van de 
deelnemers aan de eerste editie aan dat ze de 
masterclass zouden aanbevelen. Deelnemers 
waren afkomstig van zeer uiteenlopende 
organisaties: ministeries, gemeenten, provinciën, 
vervoerders, netwerkbedrijven, autobedrijven, 
belangenverenigingen, kennisinstellingen en 
zelfstandig ondernemers. Bij de beide edities zijn 
totaal 24 docenten en sprekers betrokken, ook 
afkomstig van zeer verschillende organisaties. 
Van Natuur & Milieu tot en met de ING.*2. 
ar

*2 Aan het einde van dit document zijn de complete 
deelnemers- en docentenlijsten bijgevoegd.

AANTAL DEELNEMERS

Het totale netwerk dat direct in aanraking is 
gekomen met de masterclass van Dutch-INCERT 
is daarmee 117 personen. Daarnaast hebben 
een onbekend aantal mensen gehoord over de 
masterclass door de vele marketing en en en en 
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VERVOLG MASTERCLASS ’15/’16

REGULIERE MASTERCLASS

Begin 2016 wil Dutch-INCERT weer een integrale 
tweedaagse masterclass voor een brede 
doelgroep aanbieden. Een jaarlijkse masterclass 
is de lange termijn doelstelling. Er is behoefte 
aan een dergelijke diepgaande introductie en het 
brede netwerk is interessant voor deelnemers. 
Het is nodig om met de masterclass een 
volgende stap te zetten. Evaluatie van de eerste 
twee edities laat zien dat het programma beter 
op elkaar aangesloten moet worden en dat er 
didactische verbetering nodig is. We denken na 
over het betrekken van een onderwijskundige 
of een gerenommeerd opleidingsinstituut voor 
postacademisch onderwijs bij de volgende 
editie. 

SPECIALISTISCHE MODULES

Naast de tweedaagse masterclass willen we 
jaarlijks een verdiepende module van anderhalf 
dagdeel aanbieden aan een specifieke 
doelgroep. Daarvoor gaan we in overleg met de 
deelnemers van afgelopen editie. De mogelijke 
doelgroepen: ambtenaren of bestuurders van 
provincie en gemeente, netwerkbedrijven, 
vervoerders, autobedrijven, docenten van 
kennisinstellingen en ondernemers. EV Consult 
denkt actief mee over een avondprogramma 
voor gemeentebestuurders. Graag komen we 
in overleg met de RVO tot een keuze van de 
doelgroep en ruwe opzet van het programma. 

EUROPEES PROGRAMMA

Het   ‘Education  program’  van  Climate-KIC  wil 
samen met Dutch-INCERT een meerdaags 
cursus over duurzame mobiliteit opzetten als 
onderdeel van hun business school ‘Sustainable 
City Systems’. Ze organiseren deze cursus 

in oktober tijdens het ‘Innovation Festival’ 
en de doelgroep bestaat uit managers 
en beleidsmedewerkers van middelgrote 
Europese steden. Maximaal 50% van het 
programma mag bestaan uit Nederlandse 
sprekers. Graag zou  Climate-KIC grotendeels 
voortborduren op ons programma, aangevuld 
met mobiliteitsthema buiten EV en expertise 
uit andere Europese landen. Dit is een mooie 
kans om de kennis van onze EV-experts 
op Europese schaal te verspreiden en het 
netwerk te vergroten. Ook de verschillende 
ondernemers die in ons programma zitten, 
kunnen zo hun producten en diensten 
presenteren aan beslissers bij Europese 
steden. Climate-KIC heeft een groot Europees 
netwerk en wil zijn adressenbestand inzetten 
voor de marketing van deze cursus duurzame 
mobiliteit. Daarnaast zal het Education 
programmabureau de praktische organisatie 
op zich nemen en ook de kosten voor de 
dagen zelf voor rekening nemen. Al met al 
schat Climate-KIC dit op een investering van 
ongeveer €20.000 euro. Dutch-INCERT draagt 
er zorg voor dat de juiste Nederlandse EV-
kennis in het programma wordt aangeboden. 

Plan van aanpak

De eerste editie van de masterclass heeft een 
verlies geleden van €24.000 en de tweede €13.000. 
De tweede editie pakte financieel gunstiger 
uit vanwege het feit dat de ontwikkelkosten 
grotendeels achter de rug waren en doordat we 
op zoveel mogelijk kosten hebben bezuinigd. 
Zo is een groter deel van de organisatie door 
student-assistenten uitgevoerd, zijn de tarieven 
voor de docenten omlaag gegaan en heeft 
de Hogeschool Rotterdam de locatie gratis 
aangeboden. 

De overige €15.000 die de RVO heeft geïnvesteerd 
zijn voor de helft toe te schrijven aan de algemene 
ontwikkeling en afstemming van het programma 
in het voortraject en voor de andere helft aan 
de inbedding in de master Business in Energy 
systems (MBE).

FINANCIEEL RESULTAAT

Een groot deel van de bijdrage van de RVO is 
geïnvesteerd in het met korting aanbieden van 
de masterclasses aan 28 deelnemers. Daarnaast 
hebben zes personen gratis deelgenomen. Dat 
komt neer op een totaalbedrag van ruim €23.000. 
Trekken we deze kortingen af dan blijft er voor 
de tweede editie nog een negatief resultaat van 
€2.500 over. Het grootste deel van de kosten zitten 
in de marketingactiviteiten om de masterclass 
vol te krijgen. 

RESULTAAT MATERCLASS 2
Inkomsten Uitgaven

Aanmelder €13,794.00 Studentassistentie € 5,242.75 5242.75
Projectleider €9,982.50 66.55

15 deelnemers €605.00 Drukwerk €239.45
4 deelnemers €1,331.00 Bedankjes €146.97
1 deelnemer €0.00 Docenten €5,500.00

Advertenties €1,709.73 (deze facturen komen nog binnen)
Catering, inclusief diner €3,381.66 Automobiel

Totaal €13,794.00 (inc. btw) Km vergoeding €500.00 605
€11,400.00 (excl. btw) Aanmelder €204.09 (deze factuur komt nog binnen) rdm checken

Hotelovernachting €98.27 Linde 30,40 Mark 43,80

Totaal €27,005.42 (inc. btw)
€22,318.53 (excl. btw)

Totaal
-€13,211.42
-€10,918.53
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Plan van aanpak

Daarvoor zal het met de verschillende betrokken 
partijen afstemmen. Het belangrijkste doel is om 
de Nederlandse EV-kennis en ondernemers op 
de juiste manier in de Europese etalage te zetten. 
De toegevoegde waarde van een internationale 
opzet is dat er een grotere doelgroep (vijver) 
en meer mogelijkheden zijn voor internationale 
kennisuitwisseling.

Naast een Europese cursus voor professionals 
verzorgt Dutch-INCERT in samenwerking met 
de Hogeschool Rotterdam en de APM Terminals 
anderhalf dagdeel over elektrisch vervoer in 
The Journey, een jaarlijkse Summer school 
voor Climate-KIC studenten (Master/PhD-
niveau). Deze vindt plaats op 8 juli aanstaande 
bij de RDM campus en op de Maasvlakte II. 
De kosten hiervoor neemt Climate-KIC volledig 
voor rekening, inclusief de urenbesteding van 
Dutch-INCERT voor inhoudelijke voorbereiding 
en organisatie. Veertig speciaal geselecteerde 
topstudenten uit verschillende landen nemen zo 
kennis van elektrisch vervoer in Nederland. We 
zijn in overleg met Climate-KIC om dit programma 
op 5 augustus te herhalen voor de PhD Journey, 
de Summer school voor promovendi uit 
verschillende Europese landen.

VERKENNING INBEDDING

Met de inbedding van de modules van de 
masterclass in bestaand onderwijs is een eerste 
begin gemaakt bij de master voor professionals 
Business in Energy Systems. Deze master was 
onderdeel van Delft TopTech, de aanbieder van 
postacademisch onderwijs van de TU Delft.  
Delft TopTech is afgelopen jaar opgeheven als 
gevolg van de ingezakte markt voor cursussen 
en opleidingen. De master Business in Energy 
Systems liep wel goed en deze maakt een 
doorstart binnen een faculteit. Wel is er nu volop 
beweging rond het programma. Er moet daarom 
tijd geïnvesteerd worden om ervoor te zorgen 
dat de EV-onderdelen behouden blijven en deze 

ook meegaan in het accreditatieproces dat de 
master gaat doorlopen. 

Inbedding van de masterclass in bestaand 
Bachelor of Master onderwijs voor reguliere 
studenten gaat Dutch-INCERT komend jaar 
verder verkennen. Dit is mogelijk een langdurig 
traject met kaders van de NVAO en vraagt om het 
voldoen aan academische maatstaven. De TU 
Eindhoven heeft aangegeven dat er zeker opties 
zijn voor inbedding in bestaande opleidingen, 
maar dat het niet mogelijk is om reguliere 
onderwijsfinanciering naar externe sprekers te 
laten gaan. Twee docenten van de Hogeschool 
Rotterdam hebben de masterclass gevolgd en 
nemen de inhoud ervan mee in het onderwijsplan 
van hun opleiding. Een minor, een keuzevak of 
een onderdeel binnen een ‘honours programma’ 
voor excellente studenten zijn de mogelijkheden 
die we gaan onderzoeken. Mogelijk is het nodig 
om het onderwerp te verbreden naar duurzame 
mobiliteit.

Naast inbedding brengen we in kaart wat de 
mogelijkheden zijn  voor de ontwikkeling van 
online elektrisch vervoer onderwijs in de vorm van 
een Massive Open Online Education (MOOC). 
Ook hier mogelijk als onderdeel van het bredere 
thema duurzame mobiliteit. Voor inbedding en 
de ontwikkeling van een MOOC rondt Dutch-
INCERT dit jaar een korte haalbaarheidsstudie 
af waarin onder andere duidelijk wordt wat het 
draagvlak en de kosten voor de ontwikkeling van 
dergelijke programma’s zijn.

PLANNING EN FINANCIERINGSVOORSTEL ’15/’16

The Journey     8 juli    Investering Climate-KIC

PhD Journey     5 augustus   Investering Climate-KIC

Business in Energy Systems  2e helft 2015   €5.000
 
Europese cursus    Oktober   €10.000

Specialistische module   December   €10.000

Haalbaarheidsstudie   December    Investering Dutch-INCERT

ONDERDEEL     PLANNING   KOSTEN

Tweedaagse masterclass   Maart    €25.000
 
The Journey     Juli    Investering Climate-KIC

PhD Journey     Augustus   Investering Climate-KIC
  
Business in Energy systems  1e helft 2016   €5.000

Europese cursus    Oktober   €10.000
 
Specialistische module   December   €10.000

ONDERDEEL     PLANNING   KOSTEN
2016

TOELICHING

Voor de komende anderhalf jaar vragen we de 
RVO om €75.000 ondersteuning om alle plannen 
te kunnen uitvoeren. Inschatting van deze 
bedragen hebben we gebaseerd op de ervaring 
met de masterclass zoals we die afgelopen twee 
edities hebben opgedaan. Inschrijfgelden zijn niet 
voldoende om de kosten van de masterclass in de 
huidige vorm te dekken. De meeste deelnemers 
deden mee tegen het kortingstarief. We denken 
niet dat kostendekkende inschrijfgelden van 
ongeveer €1.600 per deelnemer op dit moment 
haalbaar zijn. 

Daarnaast is het nodig om met de masterclass een 
volgende stap te zetten. Evaluatie van de eerste 
twee edities laat zien dat programmaonderdelen 
beter op elkaar aangesloten moeten worden 
en dat er didactische verbetering nodig is. Dat 
vergt een extra tijdsinvestering in het algemeen 
en mogelijk voor het inhuren van een persoon 
of organisatie met die ervaring. Om die 
reden hebben we €25.000  voor de volgende 
masterclass opgenomen in dit overzicht en niet 
de €15.000 die de organisatie van de laatste 
editie netto heeft gekost. 
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Dutch-INCERT
Mekelweg 2
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+31 (0)15 27 81206
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