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Jaarplan 2017
In 2017 heeft de HOG een aantal belangrijke stappen te zetten. Het bestuur kiest er
voor om een deel van de opgebouwde reserve in dit jaar in te zetten.
De activiteiten zijn vooral gericht op de in het beleidsplan opgenomen ambities op het
gebied van onderwijs, onderzoek en internationaliseren te verwezenlijken. Er zijn geen
activiteiten gepland om de landelijke competenties te herzien. Deze zijn in 2015
vastgesteld en conform onze opgave pas in 2019/2020 aan herziening toe. Voor een
totaal overzicht van de te besteden middelen verwijzen wij naar de begroting 2017.
-

Landelijke competenties:

Organiseren van een landelijke branchedag. Doel van de bijeenkomst is duidelijkheid
verschaffen over het hoe en waarom van de HOG. Welke invloed en hoe kan de invloed
van het werkveld worden gestroomlijnd om het curriculum van de opleidingen zo
toekomstbestendig mogelijk te houden.
Resultaat;
Bijeenkomst branche met brede vertegenwoordiging uit de branche.
Financiële middelen;
€ 5000
- Innovatief, toekomstbestendig en contextrijk onderwijs
Organiseren van de landelijke docentendag met als doel kennis delen op inhoudelijk,
didactisch en pedagogisch gebied. Het Bureau HOG zorgt voor de voorbereiding en
uitvoering van deze docentendag
Resultaat; Een docentendag waar minimaal 150 docenten aanwezig zijn uit het hele
land.
Financiële middelen:
€ 15.000
- Onderwijs:
Om de landelijke overleggen een boost te geven in de ontwikkeling en hen te
ondersteunen bij de voorbereidingen van de landelijke clusteraccreditatie worden de
voorzitters van het landelijke overleg met financiële middelen ondersteunt. Trekker van
dit onderwerp uit de stichtingsraad verzorgt een overzicht van taken die mogelijk
kunnen worden neergelegd bij het landelijk overleg.
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Resultaat:
Voor elk landelijk overleg is een voorzitter benoemd. De voorzitter sluit 1 keer per jaar
aan bij de stichtingsraad om verslag uit te brengen over de ontwikkelingen.
Er is een duidelijk overzicht van taken en mogelijke acties die het landelijk overleg
uitvoert.
Financiële middelen;
Per voorzitter landelijk overleg € 4000, totaal € 20.000 bijdrage
- Onderzoek:
Om een landelijk overzicht te creëren wordt een landkaart met platform ontwikkeld.
Hierop zijn de onderzoeken, onderzoeksresultaten, lectoren, docenten per thema
makkelijk terug te vinden. Doel is kennisdelen, samenwerken stimuleren, profilering
naar landelijk beroepenveld met toegepaste onderzoek.
Resultaat;
Landkaart/platform waar lectoren, docenten en werkveld de informatie up to date
kunnen vinden van het praktijkgerichte onderzoek van onze leden
Financiële middelen;
€ 15000
Vooronderzoek mogelijkheden subsidie lectorenplatform.
Resultaat;
Go or no go voor aanvraag
Financiële middelen:
geen
- Built environment in internationaal perspectief;
Om te komen tot een international community wordt er verzoek gedaan aan alle leden
om hun partners te enthousiasmeren. Doel is met minimaal 10 universities uit 10
verschillende landen de community te vormen. Bij voldoende interesse starten we in
2018 met een eerste bijeenkomst
Resultaat
Interesse peiling onder alle internationale contacten van onze leden door onze leden
zelf. Overzicht van mogelijke deelnemers.
Financiële middelen:
geen
Human capital agenda
De HOG wil door het bundelen van krachten tussen de verschillende Hogescholen en
de brancheorganisaties in het domein Built Environment een duidelijk landelijke
ondersteuning bieden in het enthousiasmeren en interesseren van studenten in het
toeleverende onderwijs om daarmee de instroom in het domein te verhogen.
Resultaat
Landelijke campagne om instroom te bevorderen
financiële middelen:
€ 26000

