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Praktijkgericht onderzoek van het hbo is niet meer weg te denken uit  

het Nederlandse onderzoekslandschap. Samen met bedrijven, maat- 

schappelijke organisaties en professionals uit het werkveld pakken  

hogescholen problemen en uitdagingen aan waar deze partners in  

hun dagelijks werk tegenaan lopen of die ze in de nabije toekomst zien 

opdoemen. Het praktijkgericht onderzoek levert nieuwe kennis op,  

versnelt noodzakelijke innovaties, komt terug in onderwijsprogramma’s, 

wordt omgezet in ondernemerschap en laat mensen uit verschillende  

disciplines samenwerken. Hiermee dragen hogescholen en hun partners  

uit de beroepspraktijk bij aan de maatschappelijke uitdagingen waar we  

in ons land én in de wereld voor staan. 

Op Innovation Expo 2018 laten we u kennismaken met de parels van  

innovatie van hogescholen op het gebied van circulaire economie,  

energie, water, voedsel, gezondheid en sleuteltechnologieën. Want  

oplossingen voor mondiale uitdagingen beginnen in de regio. 

BIjzondere InnovatIes uIt onderzoek 
van hogescholen 

InnovatIon expo 2018 RDM Onderzeebootloods4 oktober
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START PROJECT  2015

AANTAL MEDEWERKERS 2

STATUS VAN HET PROJECT Lopend 

BETROKKEN PARTIJEN  Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen, Regieorgaan SIA, 

NWO-domein TTW

Waar het stroomnet eindigt, begint 

Wattsun. Wattsun maakt een robuust, 

compact en gebruiksvriendelijk batte- 

rijensysteem. Geen meters kabels  

meer of de stank van een aggregaat, 

maar één druk op de knop en al je 

apparaten zijn geruisloos van energie 

voorzien. Ideaal voor op de werkplaats, 

een filmset, een festivalterrein maar  

ook voor de servicemonteur. 

Koen Olieslagers begon het bedrijf toen 

hij nog studeerde aan de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen (HAN). Later 

haakte Bart Hendriks aan, die ook 

afgestudeerde aan de HAN. Samen is 

hun missie om duurzame energie overal 

beschikbaar te maken. Uit hun onder-

zoek bleek dat groene stroom opslaan 

in batterijen de beste manier is om het 

op locatie te krijgen. De Wattsun is 

uniek omdat het in capaciteit kan 

worden aangepast door op- en afstape-

len van modules en dus in alle gevallen 

kan voldoen aan de energiebehoefte. 

WattSun
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De SEMiLLA Sanitation Hub kan ingezet 

worden in rampgebieden, bij ontwikke-

lingshulp en in vluchtelingenkampen. 

De hub bevat toiletten en wasgelegen-

heden. Het afvalwater wordt in dezelfde 

unit direct verwerkt tot schoon (drink-

baar) water, plantmeststoffen en 

compost.  

De sanitaire unit is mobiel, zelfvoor- 

zienend (door inzet van zonnepanelen), 

heeft remote monitoring en draait off 

grid. De hub zorgt direct na plaatsing 

voor hygiëne, twee dagen later is er 

schoon water en acht dagen later de 

eerste verse (kiem)groente in een 

speciaal ontwikkelde klimaatcel met 

een meerlaags teeltsysteem met LED 

verlichting.  

De SEMiLLA Sanitation Hub legt de 

basis voor leven.

START PROJECT  februari 2017

AANTAL MEDEWERKERS  3, waarvan 1 onderzoeker  

(+ altijd 1 stagiaire)

STATUS VAN HET PROJECT Klaar voor markt!

BETROKKEN PARTIJEN  HAS Hogeschool, Greenlink, 

Nijhuis Industries, Light4food & 

Melissa Foundation

SEMILLA SanItatIon Hubs

SEMILLA SanItatIon Hubs

Wattsun



Hoe kunnen we met automatisch 

vliegende drones de gewasopbrengst 

in de sierteelt verbeteren? Met High 

Precision Greenhouse Farming  

(HiPerGreen) willen onderzoekers en 

studenten van Hogeschool Inholland 

telers in de kas helpen om met minder 

middelen en grondstoffen een hoger 

rendement te krijgen. De innovaties  

uit dit onderzoek leiden tot nieuwe 

methoden om de groei van de  

gewassen in kassen op plantniveau  

te monitoren. Zo kan de gemeten groei 

worden vergeleken met de verwachte 

groei en gebieden met afwijkingen 

worden gedetecteerd. Aan de hand  

van de bevindingen van de drones 

kunnen aanbevelingen worden gedaan 

voor maatregelen. 

HIpergreen - HIgh PrecIsIon 
Greenhouse FarmIng
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In Going Eco Going Dutch (2015-2017) 

werkten hogescholen ArtEZ en Saxion 

in co-creatie samen met lokale vezel-, 

garen- en textielproducenten en 

modebedrijven om te onderzoeken hoe 

modieus textiel ontwikkeld kon worden 

– van de allereerste vezel tot aan de 

communicatie richting de consument. 

Ze ontwikkelde duurzame, lokaal gepro-

duceerde textiele vezels (als hennep en 

recycelde denim) garens, weefsels en 

breisels en verwerkte deze tot ver-

marktbare modeproducten. 

De technologische innovatie Saxcell, 

een garen op basis van chemisch 

gerecyclede postconsumer katoen, 

vergroot de potentie van deze circulaire 

(Going Eco) en lokale (Going Dutch) 

productieketen. Naast de technische 

inzichten, benadrukt dit project het 

belang van de visuele identiteit van het 

textiel en van waarden zoals lokaliteit 

en transparantie. De innovatie vanuit dit 

project werkt direct door in de praktijk, 

de eerste kledingstukken van nieuwe 

garens, weefsels en breisels zijn 

gefabriceerd en liggen in de winkel.  

 

3e prijswinnaar RAAK-award 2017  

voor toonaangevend praktijkgericht 

onderzoek.

GoIng Eco GoIng Dutch – SaXcell

GoIng Eco GoIng 

Dutch – SaXcell

HIpergreen

START PROJECT  augustus 2015 

AANTAL MEDEWERKERS 20, plus 50 studenten

STATUS VAN HET PROJECT Afgerond

BETROKKEN PARTIJEN  Hogescholen ArtEZ en Saxion,  
Alcon Advies, Van den Acker 
Textielfabriek, De Reuver  
Breifabriek, Enschede Textielstad, 
Knit-it, Moyzo, Stexfibers,  
Studio by Judith ter Haar,  
Texperium, Tous les Chéris en  
brancheorganisatie Modint

START PROJECT  augustus 2015

AANTAL MEDEWERKERS 6 onderzoekers, 

   8 studenten

STATUS VAN HET PROJECT Lopend 

BETROKKEN PARTIJEN  Hogeschool Inholland, Hoge-

school van Arnhem en Nijmegen, 

WUR, veredelingsbedrijven.



In de transitie van fossiele brandstoffen 

naar schone energiebronnen speelt 

waterstof een belangrijke rol. Door 

water middels elektrolyse te splitsen  

in zuurstof en waterstof kun je deze 

vervolgens als gas opslaan en ver- 

voeren. Daar waar nodig kan de 

waterstof weer omgezet worden in 

schone elektrische energie. De stad 

Rotterdam inclusief haar havengebied 

heeft veel waterstofgebruikers en kan 

snel uitgroeien tot hotspot voor water-

stof, nationaal én internationaal. Het  

lab is de enige plek in Nederland waar 

kennis van waterstoftechnologie met 

een breed publiek wordt gedeeld en 

gedemonstreerd. Het is een uniek 

opleidings- en testcentrum waar 

productie, transport en toepassing  

van waterstof op een betaalbare  

schaal kunnen worden getest.

START PROJECT  2017

AANTAL MEDEWERKERS 20

STATUS VAN HET PROJECT Lopend 

BETROKKEN PARTIJEN  RDM Centre of Expertise van 

Hogeschool Rotterdam,  

Havenbedrijf Rotterdam  

Ennology, DEOdrive

H2EnergyLab
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START PROJECT  oktober 2017 

AANTAL MEDEWERKERS 1 lector, 12 docent-onderzoekers  

   en 60 studenten

STATUS VAN HET PROJECT Lopend 

BETROKKEN PARTIJEN  Hogeschool Inholland, 

WUR, RDM-campus en ruim 15 

bedrijven (voornamelijk mkb)

De Nederlandse zaad- en plantenver-

edelingsbedrijven staan internationaal 

aan de top. Om deze goede concurren-

tiepositie te behouden zijn innovaties in 

de veredelingstechnieken noodzakelijk. 

Op dit moment is er in het werkveld 

behoefte aan een methode waarmee 

men heel specifiek, op één plaats in  

het DNA, een mutatie kan aanbrengen 

(‘targeted mutagenesis’). Zeer recent  

is hiervoor een nieuwe, veelbelovende 

methode beschreven, namelijk de 

CRISPR/Cas-technologie. Met deze 

techniek kunnen de bedrijven relatief 

eenvoudig veel preciezer en sneller 

veredelen, waardoor de internationale 

concurrentiepositie behouden blijft. 

Het programma wil vaststellen wat de 

toepasbaarheid van de CRISPR/Cas- 

technologie is en welke potentie deze 

technologie heeft in gewassen die van 

belang zijn voor de Nederlandse 

zaad- en plantenveredelingsbedrijven. 

In het onderzoek wordt de techniek 

getest en geoptimaliseerd in het 

modelgewas petunia en aanverwante 

soorten zoals tomaat en aardappel.

CRISPR-CAS precIsIon breedIng

CRISPR-cas

H2EnergyLab
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Doel van het project is om alleenstaan-

de ouderen met een beperking meer en 

blijvend te laten bewegen. Bijvoorbeeld 

door het inzetten van een smartwatch 

die de fysieke activiteit registreert, 

doelen stelt en reminders geeft.  

En door het organiseren van beweeg- 

activiteiten met interactieve tegels.  

Ook wil Hogeschool Utrecht ontmoe-

tingscafés organiseren. Mensen kunnen 

elkaar daar vertellen hoe de week  

was, de resultaten van het bewegen 

bespreken en elkaar de nodige support 

geven. Met de smartwatch is veel 

mogelijk, zoals (groeps)chatten en het 

weergeven van agendanotificaties. 

Hiermee kunnen alleenstaande oude-

ren met een beperking zichzelf en 

elkaar stimuleren om meer te gaan  

en blijven bewegen.

START PROJECT  februari 2017

AANTAL MEDEWERKERS 4

STATUS VAN HET PROJECT Lopend 

BETROKKEN PARTIJEN  Hogeschool Utrecht,  

Zorgorganisatie Zorgspectrum 

en de Gemeente Houten

InnovatIe SocIaal en Bewegen

Energie-installaties zijn als het ware de 

longen, het hart en de bloedvaten van 

een gebouw. Ze zorgen ervoor dat een 

gebouw ademt en op temperatuur blijft 

om zo een comfortabel en gezond 

binnenklimaat te creëren. Dit kost 

echter veel energie. Moderne installa-

ties zijn zo complex geworden dat zelfs 

de beste experts de weg kwijt raken; 

storingen, foute afstellingen en energie-

verspilling blijven onopgemerkt. 

Onderzoekers van De Haagse Hoge-

school hebben een verrassende aanpak 

om energieverspilling tegen te gaan 

door data mining algoritmes te combi-

neren met gebouwsimulatie software  

en met diagnostische methoden uit  

de gezondheidswetenschappen.

In het project Installaties2020 (winnaar 

RAAK-award 2017) is onderzocht hoe  

aan te sluiten bij de manier waarop 

jonge mensen leren. Naar aanleiding 

daarvan is de ‘Energy Game Installation 

Insights’ ontwikkeld. Hiermee maken 

hbo-studenten en professionals zich het 

ontwerp van intelligente, zelfsturende 

en energiezuinige installaties eigen.

START PROJECT  2013 

AANTAL MEDEWERKERS  3 onderzoekers, 6 docent-onder- 

zoekers, > 60 studenten en  

7 adviseurs van installatiebureaus

STATUS VAN HET PROJECT Afgerond

BETROKKEN PARTIJEN De Haagse Hogeschool, Hogeschool 

Rotterdam, Caleffi Hydronic solutions, Opleidingsbedrijf Installatie-

werk OTIB, &Ranu, Croonwolter&Dros, DWA, ISSO, Kropman,  

TU Delft, TU Eindhoven, Priva, TVVL, Uneto-Vni

InstallatIes2020

InstallatIes2020

InnovatIe SocIaal 

en Bewegen
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Hogescholen en het mkb zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden.  
Ondernemerschap zit in het DNA van het hbo. Met praktijkgericht onderzoek  
dragen hbo’ers oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen als ver- 
grijzing, overstromingen en de energietransitie. Tijdens deze sessie maakt u  
kennis met innovatieve start-ups van (oud) hbo-studenten en -onderzoekers.  
In korte pitches vertellen zij u hoe zij impact hebben op de samenleving.  
U bent vervolgens aan zet om de pitchers vanuit uw eigen expertise feedback  
te geven om hun impact nog groter te maken. Of misschien ligt er wel een  
mooie samenwerking in het verschiet?

Onderzoek de marktkansen van jouw  

innovatie met de Take-off regeling van  

Regieorgaan SIA

Jouw product kan de oplossing zijn voor een 

maatschappelijke uitdaging. Je wilt daarom  

de haalbaarheid van je innovatieve idee onder-

zoeken door de technische en economische 

kansen en risico’s in kaart te brengen. Regie- 

orgaan SIA geeft je die mogelijkheid door  

haalbaarheidsstudies te financieren voor jouw 

idee dat voortkomt uit onderzoek. 

Wat is het?

Deze regeling financiert een haalbaarheids- 

onderzoek. Je kunt onder andere een octrooi- 

onderzoek doen, een inventarisatie maken van 

beschikbare technologie of een marktanalyse 

uitvoeren.

 

Voor wie is het?

Studenten, docenten, onderzoekers en lectoren 

van hogescholen die de haalbaarheid van een 

innovatief idee willen onderzoeken. Wordt een  

Take-off hbo projectvoorstel gehonoreerd, dan 

keert Regieorgaan SIA het geld uit aan de 

hogeschool die de financiële verantwoordelijk- 

heid draagt voor de correcte uitvoering van  

het projectplan. Met dat geld vergoedt de  

hogeschool de kosten van de haalbaarheids- 

studie.

 

Wat kun je aanvragen?

Per haalbaarheidsstudie kun je € 20.000  

tot € 25.000 aanvragen.

Meer informatie

Wouter Segeth, programmamanager  

Regieorgaan SIA 

wouter.segeth@regieorgaan-sia.nl 

Bezoek ook 

de sessIe

BIg Impact for small busIness

Onderzoek marktkansen 
met Take-off hbo 

ONDERZEEBOOTLOODS Oval 04van 10:45 tot 11:30 uur
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