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Vereniging Hogescholen 
 

Eerste nieuwsbrief strategietraject Vereniging Hogescholen 
De Vereniging hogescholen doorloopt tot en met begin 2015 een strategietraject, getiteld #hbo2025. 

In het strategieproject #hbo2025 houden de hogescholen, verenigd in de Vereniging Hogescholen 

(VH), hun koers en strategische keuzes tegen het licht. Die oriëntatie op de ontwikkelingen en trends 

van de toekomst staat centraal tijdens het strategieproject #hbo2025.  

Dit is de eerste nieuwsbrief over #hbo2025. Gedurende het traject houden we u graag via de 

nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang en andere wetenswaardigheden. 

Meer weten over het strategietraject? Lees meer  

 
Lancering nieuwe website 
www.hbo2025.nl. Dat is de naam van de nieuwe website voor het gelijknamige strategieproject 

#hbo2025 die vandaag online is gegaan. De website zal de komende tijd dienen als platform voor 

informatie over #hbo2025. Het strategieproject mondt begin 2015 uit in een nieuwe strategische 

agenda voor de Vereniging Hogescholen. Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen: 

”deze strategische agenda beschrijft, als opvolger van ‘Kwaliteit als Opdracht’ uit 2009, de 

gezamenlijke uitdagingen en bijbehorende prioriteiten voor het hoger beroepsonderwijs in de 

komende jaren.” Lees meer  

 
Bestuurdersconferentie te Vaals 
Van 4-6 juni vindt de bestuurdersconferentie te Vaals plaats. Deze conferentie is een belangrijk 

onderdeel van het strategietraject #hbo2025, De toekomst van het hbo staat centraal tijdens deze 

conferentie. Samen met onder anderen studenten, onderzoekers, opiniemakers en werkgevers buigt 

de vereniging zich over mogelijke toekomsttrends. Lees meer 

 
Essays over het hbo in 2025 
Speciaal voor het strategietraject schrijven vier interessante denkers vanuit hun eigen invalshoek over 
de wereld in 2025. Van de jonge publicist Thijs Kleinpaste tot OESO-topman Dirk van Damme, en van 
Kim Putters van het SCP tot lector Harm van Lieshout. Lees hier de eerste bijdrage van Dirk van 
Damme. Lees meer  
 
Abonneer u op de nieuwsbrief 
U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren via het contactformulier op de website. 
 
 

 
 
 

Deze nieuwsbrief  is een uitgave van de Vereniging Hogescholen voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
strategietraject #hbo2025 van de vereniging.  De ontvangers staat het vrij de nieuwsbrief naar eigen inzicht 
verder te verspreiden. Plaatsing op de verzendlijst is mogelijk door u via het contactformulier op  www.hbo2025.nl 
aan te melden voor de nieuwsbrief. Afmelden kan door een mail te sturen aan: 
hbo2025@vereniginghogescolen.nl. U kunt het strategietraject ook volgen op twitter onder #hbo2025.  

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en gedurende een bepaalde periode;  totdat de strategieagenda is 
gepubliceerd (begin 2015). 
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