STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING HZ EN PARTNERS
DE HZ HEEFT EEN (INTER)NATIONAAL PARTNERNETWERK
De HZ kan haar rol als opleider en kennisinstituut alleen invullen in samenwerking met
(inter)nationale partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door het opleiden van jonge
professionals, levert de HZ het bedrijfsleven en de overheid gekwalificeerde jonge medewerkers.
Door het ontwikkelen van toegepaste kennis door de HZ en het vertalen hiervan in “kunde”, worden
ondernemingen in staat gesteld te innoveren, waardoor zij waarde creëren (kassa). De HZ kan als
partner in deze netwerken beschikken over up-to-date kennis uit de beroepspraktijk en real-life
cases uit het bedrijfsleven en overheid. Dankzij haar internationaal relatienetwerk kan de HZ haar rol
spelen in de valorisatieketen van kennis-kunde-kassa.
Het (inter)nationale partnernetwerk van de HZ, zal in de komende periode verder versterkt worden.
De HZ zoekt op basis van haar profiel naar passende strategische partners in binnen- en buitenland.
De HZ streeft daarbij naar een goede balans tussen onderwijs (portfolio), praktijkgericht onderzoek
en innovatie (valorisatie) in samenwerking met haar partners in de triple Helix (ondernemingen,
onderwijsinstellingen en overheden).
Het (inter)nationale partnernetwerk van de HZ met onderwijsinstellingen zal ook worden ingezet ter
ondersteuning van de innovatie van het portfolio en curricula-invulling. Door deze samenwerking
verhoogt de HZ haar innovatievermogen en kan de HZ het accent blijven leggen op de
unique sellingpoints van de HZ: kleinschaligheid en de persoonlijke interactie tussen student en
docent in de uitvoering van het onderwijs.
DE HZ ONDERHOUDT EEN ACTIEVE RELATIE MET HAAR STAKEHOLDERS
Om haar rol in de samenleving goed te kunnen vervullen onderhoudt de HZ een actieve relatie met
haar belangrijkste stakeholders. De HZ is een publiek gefinancierde instelling en dat verplicht de HZ
tot een transparante verantwoording over de prestaties aan de maatschappelijke omgeving en haar
financiers. Met onze toeleverende scholen hebben we de gezamenlijke verplichting zorg te dragen
voor een goede begeleiding van het studiekeuzeproces van toekomstige studenten evenals voor een
goede aansluiting van hun vooropleiding op een studie aan de HZ. Ouders spelen een belangrijke rol
in de studiekeuze en studieloopbaan van hun zoon/dochter. Een goede betrokkenheid van en
informatievoorziening voor ouders is belangrijk voor het vervullen van hun rol.
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