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Statuut Strategische samenwerking  (Branchecode 2 V.2.2) 

 

Maatschappelijke opdracht 

Hogeschool Inholland is een unieke hogeschool die in Noord- en Zuid-Holland onderwijs, onderzoek en werkveld 

over locaties en over kennisdomeinen heen verbindt met een breed portfolio-aanbod. Hogeschool Inholland ziet 

het als haar maatschappelijke opdracht om met haar onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening 

waarde toe te voegen aan  de ontwikkeling van de samenleving. Deze opdracht is alleen te vervullen in 

samenwerking met partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Onze positie in de Randstad is 

bijzonder; gepositioneerd in en tussen steden die de komende 10 jaar een bijzondere dynamiek van ontwikkeling 

kennen waarvan de contouren nu zichtbaar worden. Voor deze omgeving zijn kenniswerkers nodig die in staat 

zijn hun vak en beroep te verbinden met ethische en normatieve vraagstukken, die kunnen omgaan met de 

toenemende diversiteit in waardepatronen en achtergronden en die een bijdrage kunnen leveren aan een 

economisch en innovatiegedreven, maar ook een menswaardige maatschappij.  

Strategie van samenwerking en verbinding 

Hogeschool Inholland is in toenemende mate deelnemer aan een variëteit van samenwerkingsverbanden en is 

naast zelfstandig instituut vooral ook  te kenschetsen als een netwerkhogeschool. Inholland stelt zich uitnodigend 

op en wil zich verbinden met haar kennispartners. Dit betekent dat Hogeschool Inholland nadrukkelijk kiest voor 

samenwerking met ketenpartners daar waar dat mogelijk, nodig en doelmatig is, ook en vooral met collega-

instellingen om zorg te dragen voor beter, flexibel en maatschappelijk verantwoord onderwijs.  

Criteria voor samenwerking 

Samenwerking met partnerinstellingen kan op verschillende wijzen worden vormgegeven afhankelijk van het doel 

van de beoogde samenwerking. Samenwerking begint voor Inholland met een open houding voor de dialoog met 

onze partners vanuit onze maatschappelijke opdracht. Soms biedt samenwerken meerwaarde, soms is juist de 

afstemming van elkaars onderscheiden taken de meest doelmatige weg. 

Samenwerkingsvormen vinden veelal plaats door een bijdrage te leveren aan specifiek geformuleerde 

gezamenlijk doel en worden doorgaans vastgelegd in een convenant. Voor verdergaande vormen van 

samenwerking kunnen nieuwe rechtspersonen worden opgericht en in uiterste zin is een samensmelting van 

activiteiten aan de orde. Per samenwerkingsverband zal altijd de afweging gemaakt worden of dit past binnen de 

strategie en de maatschappelijke opdracht van Hogeschool Inholland. In geval van samenwerking van 

omvangrijke orde wordt  deze in een vroegtijdig stadium besproken met de Raad van Toezicht; de Raad van 

Toezicht wordt vervolgens regelmatig in kennis gesteld van de voortgang. De uiteindelijke afspraken worden 

tezamen met een analyse van de inhoudelijke, bestuurlijke en bedrijfseconomische consequenties van de 

beoogde samenwerking als voorgenomen besluit voorgelegd aan de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) 

en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht, conform hetgeen is gesteld in de respectievelijke 

reglementen. Via het intranet en de website of via andere daarvoor geëigende kanalen communiceert Inholland 

op transparante wijze over het aangaan (en beëindigen) van samenwerkingen.  


