
Nieuwsbrief #hbo2025 – Vereniging Hogescholen – nr. 2, 18 juli 2014 

 

 

 
 
 
Strategieproject #hbo2025 Vereniging Hogescholen 
 

 
Bestuurdersconferentie Vaals  
Van 4 tot 6 juni kwamen zo’n tachtig bestuurders uit het hbo op de #hbo2025-conferentie bijeen om 
zich met gastsprekers uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven te verdiepen in de vraag 
hoe  de professional van de toekomst eruit ziet en wat dat betekent voor de hogescholen richting 
2025. Op de conferentie werd o.a. opgeroepen om niet alleen stil te staan bij de vraag hoe de 
toekomst eruit zal zien, maar ook hoe de hogescholen zelf willen dat die toekomst er uit komt te zien. 
Gastspreker Ruud Koornstra verwees daarbij naar Martin Luther King die zei ‘I have a dream’ en niet ‘I 
have a strategy’. Gert Biesta formuleerde het als volgt: ‘het gaat niet alleen om ‘what is desired’, maar 
zeker ook om ‘what is desirable’. De uitkomsten van de bestuurdersconferentie worden uitgediept 
tijdens bijeenkomsten in het najaar. Meer weten en zien van de Bestuurderconferentie? Lees meer  
 
Vervolg strategieproject 
De bestuurdersconferentie bood inzicht in belangrijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn 
voor het hbo. Maar ook werden de eerste contouren zichtbaar van hoe de sector zelf wil dat die  
toekomst eruit komt te zien. Het vervolg van het strategieproject zal voortborduren op de 
gesignaleerde trends en ‘dromen voor het hbo’. Daartoe vinden dit najaar gesprekken en 
bijeenkomsten plaats met o.a. docenten, studenten, bestuurders en stakeholders. Hierin staat de 
vraag centraal hoe het hbo er uit moet komen te zien. Via twitter, de nieuwsbrief en www.hbo2025.nl 
kunt u de voortgang volgen. 
 
Nieuwsbrief strategieproject Vereniging Hogescholen 
Tot en met begin 2015 werken de hogescholen, verenigd in de Vereniging Hogescholen, aan een 

strategieproject, getiteld #hbo2025. Het doel is om een gezamenlijke agenda op te stellen waarin de 

prioriteiten voor de komende vier jaar  worden benoemd.  Daartoe houden we in dit project de koers 

en strategische keuzes van de Vereniging Hogescholen tegen het licht vanuit een oriëntatie op trends 

en ontwikkelingen van de toekomst die relevant zullen zijn voor het hbo. Dat verklaart de titel van het 

project. 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  

 
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 aan te melden 

voor de nieuwsbrief. Afmelden kan door een mail te sturen aan: hbo2025@vereniginghogescholen.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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