
 
Concept Jaarplan HBO-i 2021 
 
In dit document is beschreven waarop HBO-i de focus legt voor het jaar 2021. 
Daarmee wordt voor de laatste keer een verzameling activiteiten gekozen binnen de kaders zoals 
opgesteld in HBO-i Beleidsplan 2018-2021. 
 
Keuzes zoals in dit document beschreven zijn gebaseerd op input van het HBO-i netwerk in de vorm 
van de platformbijeenkomsten, de HBO-i raad van advies en het HBO-i directeurenoverleg. 
 
Eerst beschrijven we de structurele activiteiten die worden voortgezet in 2021. Daarna volgt een 
globale opsomming van nieuwen meer tijdelijke activiteiten die we in 2021 willen opstarten. Deze 
activiteiten krijgen de vorm van projecten waarvoor in de loop van 2021 projectleiders en 
projectdeelnemers gezocht worden. In onderlinge afstemming met hen worden hiervoor 
projectplannen opgesteld aansluitend bij de specifieke behoeftes, wensen en mogelijkheden van de 
aangesloten hogescholen. In deze projectplannen zijn dan ook de details van deze activiteiten te 
vinden. 
 
Structurele activiteiten 
De coördinatie en organisatie van HBO-i activiteiten en continuïteit van de organisatie wordt net als 
in de afgelopen jaren gedragen door het HBO-i bureau en het driekoppige dagelijks bestuur 
aangevuld met een verantwoordelijke voor communicatie. Van hieruit worden de vierjaarlijkse 
platformbijeenkomsten, het twee jaarlijkse “kijkje in de keuken”, het job en student event, de stam-
overleggen en het Ad-overleg gefaciliteerd. Daarbij wordt de koers voortgezet om in 
platformbijeenkomsten steeds ook inhoudelijke onderwerpen met input van externen te agenderen 
en tijdens het job en student event waardevolle activiteiten voor docenten te organiseren. Voor elk 
van deze activiteiten is de hoop dat deze in de loop van 2021 weer (gedeeltelijk) on-site 
georganiseerd kunnen worden. Zolang dit niet kan, wordt gezocht naar het meest waardevolle on-
line alternatief. 
Om de bredere doelgroep te bereiken blijven we de HBO-i nieuwsbrief uitgeven, waarbij ook nieuws 
vanuit de HBO-i opleidingen gedeeld wordt. Tevens blijven we de HBO-i website actualiseren en 
optimaliseren. 
Behalve de afstemming en samenwerking op het gebied van de HBO-i opleidingen blijven we ook de 
afstemming en samenwerking op het gebied van onderzoek ondersteunen door participatie aan en 
dit jaar ook ondersteuning van het PRIO platform. We blijven we de online HBO-i domeinbeschrijving 
onderhouden, door hieraan correctief onderhoud te plegen en de bruikbaarheid te vergroten door 
adaptief onderhoud. En tenslotte blijven we actief in de onderlinge afstemming met de Vereninging 
Hogescholen via het SAC HTNO, het werkveld via de raad van advies en waar mogelijk andere 
stakeholders zoals NL AI coalitie, Human Capital Agenda ICT en de 4 TU federatie. 
 
 
  



Projecten 2021 
Naast het doorlopen van een aantal in 2020 of eerder opgestarte projecten, willen we in 2021 
projecten en samenwerkingsverbanden opstarten rond de thema’s zoals hieronder opgesomd in een 
indeling zoals in het HBO-i Beleidsplan 2018-2021 
 
Verbinden van HBO-i opleidingen en lectoraten onderling 

• Versterken van structureel overleg voor onderlinge afstemming over AI en Data 
science.  

• Opstarten van structureel overleg voor onderlinge afstemming over Cybersecurity. 
• Uitbreiding van de verkenning van factoren bepalend voor studiesucces en 

rendement. 
 

• Inrichten van de HBO-I brede Intervisie afstuderen. 
 

• Project ter verkenning van de impact van online leren en werken op  
- Expertise in de praktijk van blended onderwijs  
- Het ICT werkveld en het werk van ict’ers. 

 
 
 
Verbinden met omliggend onderwijsveld 

• Delen en leren van elkaar op het gebied van afstemming met onderwijs in 
o VO  
o MBO  
o WO  

 
Verbinding met doelgroep en arbeidsmarkt 

• Delen en leren van elkaar in de transformatie van onderwijsinstelling naar 
kennisinstelling. 
 

• Delen van keuzes en ervaringen met interpretatie en profilering binnen het HBO-i-
domeinmodel. 

 
 


