Jaarplan 2020
CONCEPT
Dit jaarplan beschrijft de beoogde activiteiten voor 2020. Uitvoering ervan is voor een groot deel
afhankelijk van (het moment van) aanstelling van een medewerker ter ondersteuning van het
bestuur.
De activiteiten worden beschreven in het verlengde van de ambities zoals deze door de
Stichtingsraad zijn benoemd en zijn vastgelegd in het beleidsplan 2017-2021.
1. Ambitie Landelijke competenties
De HOG werkt continu aan een landelijk eenduidig systeem van gevalideerde competenties
die in samenwerking met de markt worden vastgesteld. De HOG heeft zich tot doel gesteld
de set van landelijke competenties iedere 4 jaar te evalueren en daar waar nodig aan te
passen.


Activiteit: Kennismaken door de nieuwe medewerker met vertegenwoordigers van
koepelorganisaties en bedrijven, met aandacht voor verwachtingen en wensen over en
weer



Activiteit: Instellen van een adviesraad of andere overlegstructuur op nationaal niveau,
om ook op dat niveau structurele betrokkenheid bij de invulling van het onderwijs te
realiseren



Activiteit: Updaten van de domeinbeschrijving (eindkwalificaties) met betrokkenheid
van werkveld en andere onderwijsinstellingen (MBO, WO)

2. Ambitie Innovatief, toekomstbestendig en contextrijk onderwijs
De HOG ondersteunt in het ontwikkelen van krachtige leeromgevingen door uitwisseling van
best practises, delen van kennis en initiëren van werkgroepen, waarbij de relatie met het
werkveld als vanzelfsprekend wordt ervaren.


Activiteit: Organiseren digitale docentendag, met als doel kennis te delen over alles wat
er de afgelopen periode is geleerd rondom digitaal onderwijs

3. Ambitie Onderzoek
De HOG hecht grote waarde aan de totstandkoming van innovaties in het kennisdomein Bouw
en Ruimte. Praktijkgericht onderzoek is dé motor voor de kenniseconomie. De HOG wil hierin
een actieve rol spelen.
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Activiteit: Actieve betrokkenheid van het bestuur bij het lectorenplatform, en vice versa

4. Ambitie Built environment in internationaal perspectief
De HOG wil graag de individuele hogescholen ondersteunen door op overkoepelend niveau
een internationale community te starten. The international Built Environment Schools. IBES.
Het doel is om wereldwijd hogescholen en Universiteiten met opleidingen in de BE-sector
samen te brengen op een jaarlijks te organiseren congres.


Geen activiteiten benoemd voor 2020

5. Ambitie 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.


Geen activiteiten benoemd voor 2020

6. Overige activiteiten:


Aanpassen naam naar Domein Built Environment, inclusief aanpassing logo en website

2 van 2

