HBO-I Beleidsplan 2018-2021
We kennen het HBO-i als een netwerkorganisatie. Zij vindt haar meerwaarde in de
verbinding tussen aangesloten opleidingen en verbinding van die opleidingen met haar
omgeving.
In de komende beleidsperiode (2018-2021) zet het HBO-i, voor het bereiken van haar
doelstelling (kwalitatief en kwantitatief versterken van het HBO-i onderwijs), in op
verbinding; verbinding tussen HBO-i opleidingen onderling, tussen HBO-i opleidingen en het
omliggende onderwijsveld en verbinding tussen HBO-i onderwijs en de doelgroep
(studenten) en afnemend werkveld. Voor elk van deze relaties hieronder puntsgewijs een
opsomming van globale activiteiten die in de komende vier jaar worden nagestreefd.
Daarbij ook steeds een verantwoording in de vorm van doelen die met de betreffende
activiteiten worden nagestreefd.
Naast deze globale activiteiten voor een beleidsperiode voor vier jaar, worden per jaar de
algemene activiteiten geconcretiseerd en gespecificeerd in een jaarplan.
Verbinden van HBO-i opleidingen en lectoraten onderling
Activiteiten
• Leren van elkaar, elkaar kunnen vinden en waar nodig of gewenst samen optrekken
m.b.t.
o vakinhoud, onderwijsontwikkeling;
o didactiek;
o curriculumontwikkeling, flexibilisering en verantwoording;
o onderzoek
o processen en organisatie;
o reactie op actuele uitdagingen.
Doel: efficiënter beter onderwijs ontwikkelen en beter te reageren op actuele
uitdagingen.
• Positioneren ten opzichte van elkaar.
Doel: profileren van eigen opleiding, herkenbaar zijn voor potentiële studenten en
aansluiten bij de arbeidsmarkt.
• Op strategisch vlak als cluster aanspreekbaar zijn en spreken.
Doel: samen sterk staan.
Verbinding met de doelgroep en arbeidsmarkt
Activiteiten
• Met betrekking tot lange termijnontwikkelingen in het vakgebied en de mogelijke rol
van het HBO-I daarin, afstemmen met het werkveld via de HBO-I raad van advies.
Doel: strategische beleidskeuzes van het HBO-I laten aansluiten bij ontwikkelingen in
het werkveld.
• Inhoudelijk afstemmen met het (inter)nationale werkveld.
Doel: actueel en praktijkgericht houden van beroeps- en opleidingsprofielen.
• In kaart brengen en bekend maken van het werkveld voor en van alumni en
studenten.

•

Doel: optimaliseren van de match tussen opleidingsprofielen en werkveld en
beeldvorming bij (aankomende) studenten.
Als gesprekspartner herkenbaar zijn en optreden naar het werkveld en overheid.
Doel: samen sterk staan.

Verbinding met het omliggende onderwijsveld
Activiteiten
• Volgen van en participeren in ontwikkelingen in het nationale HBO onderwijs.
Doel: informeren van de leden en waar nodig haar belangen behartigen.
• Relatie opbouwen met MBO bedrijfstakgroep ICT en CI.
Doel: ontsluiten van ontwikkelingen in MBO ter verbetering van de MBO- HBO
doorstroming.
• In kaart brengen en vergroten van mogelijkheden tot WO doorstroming.
Doel: optimaliseren van de HBO-WO doorstroming.
• In beeld brengen van ontwikkelingen in het internationale ict bachelor onderwijs
Doel: actueel houden en benchmarken van opleidingsprofielen.

