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Energietransitie

• Multidisciplinaire uitdaging
• Technisch

• Financieel

• maatschappelijk

• Praktijk nodig - bedrijven

• Innovatie nodig – praktijkgericht onderzoek



Wat doet het HBO ?

Bron: HCA Topsector Energie

• De Uitdaging

• Centres of expertise

• Teachers learning in Energy



HvA - faculteit Techniek
• 5000 studenten en 

• 100 

• docent-onderzoekers 

• onderzoeken, 

• ontwerpen en realiseren 

• technische innovaties

• voor en met Metropool 
Regio Amsterdam 



Waar leiden wij toe op ?

onderzoeken, 
ontwerpen en realiseren 

van
technische innovaties



ONDERWIJS EN ONDERZOEK OP ACTUELE 

MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE THEMA’S ZOALS DE 

ENERGIETRANSITIE

Leven lang leren van medewerkers, 
studenten, docenten onderzoekers

Brede bachelors, student centraal



Urban Technology – Smart energy systems

Analyseren, ontwerpen en realiseren van slimme energie systemen :
• Elektrische mobiliteit: optimaliseren oplaadinfrastructuur
• Smart Grids integratie
• Warmte systemen: warmtenetten & warmtepompen
• zonne-energie integratie in de stedelijke omgeving

Lectoraat Energie en Innovatie : Robert van den Hoed (lector), 
hoofddocent Renee Heller, 20 docentonderzoekers

Urban Technology

Smart 
Mobility & 
Logistics

Smart 
Urban 
Design

Smart 
Energy 

Systems

Circular
Design and

Smart 
Production



Energie in de stad
integrale opgave 

“Amsterdam aardgasvrij”: Gebiedsvisies 4 wijken 
Partners: gemeente Amsterdam, installatiebedrijven

RiRa Amstel III – warmte van datacenters in ZO

Heatnet: Transition strategies for delivering low carbon district 
heat
HvA leidt evaluatie en werkt aan lange termijn 
transitiemodellen en technische casussen

Minor Toekomstbestendige stad casus Bajes kwartier

docent-onderzoekers en 2de , 3de , 4de jaars studenten (Built 
Environment, Engineering, logistiek) 



Dutch solar design
Onderwijs: innovatielab (jr2) , afstudeerders
onderzoek: ontwerpstudies

• PV moet aantrekkelijker : meer dan 
blauwe rechthoekige PV

• Opdracht: ontwerp een multi-
functioneel gevelelement en bouw een 
prototype

• Constructie, functionaliteit, 
monteerbaarheid, maakbaarheid

•
http://www.dsd-pv.nl/
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SEEV4city smart 
clean energy and
electric vehicles for
the city

Pilots: Loughborough, Leicester, Oslo, 
Kortrijk, Amsterdam

Universiteit van Northhumbria, 
Universiteit van Leuven, HvA, Amsterdam 
Arena, gemeente Amsterdam, gemeente 
Oslo
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Wat gaan we doen 

• Meer integraal opleiden 

• Meer ruimte voor student keuzes

• Meer opleidingssamenwerking 

• Meer onderwijs in onderzoeksprojecten integreren

• Meer actuele thema’s in projecten samen met bedrijven

• Leven lang leren met studenten, docenten/onderzoekers, 
medewerkers van bedrijven/organisaties



Mobiliteit

Amsterdam 
zonder gas

Mensen

•Wensen,

•Ervaringen

•gebruik

Data

•Installaties & 
gebruik

•Optimalisatie 
systemen

Gebouwen

•Optimale schil

•Low energy

Installaties

•Collectief of per 
gebouw

•Evaluatie

•Low tech/high tehct

Gebieds-
ontwikkeling 

•Inrichting

•Sloop of renovatie

Smart grids

•E-net

•Warmte

Vervoer

•Electrisch

•Auto/fiets/OV

Straat van 
de 

toekomst

Data 
station

Sustainable Energy Studio


