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1.

Inleiding

Hogeschool Viaa is erop gericht om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie voortdurend te
verbeteren. Samenwerking met andere kennisinstellingen, met bedrijven en met overige organisaties, zowel
nationaal als internationaal, is daarbij voor ons van wezenlijk belang.
Het college van bestuur van Hogeschool Viaa draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid van de
hogeschool ten aanzien van de samenwerking met andere organisaties. De missie van Hogeschool Viaa zoals
uitgewerkt in het strategisch plan op dit terrein is ‘onze expertise verbinden met expertise van nationale en
internationale partners om samen met die partners zowel onderwijs als beroepspraktijk te vernieuwen en te
verbeteren’.
In dit statuut wordt vastgelegd aan welke criteria de samenwerking tussen Hogeschool Viaa en andere
organisaties moet voldoen en op welke wijze wordt geborgd dat de samenwerking blijft voldoen aan deze
criteria.

2.

Criteria voor samenwerking

We toetsen onze samenwerking aan de volgende punten en aan de bijdrage die de samenwerking aan deze
items levert:
In onze opleidingen leiden wij studenten op tot bezielde beroepsprofessionals. Vanuit Hogeschool Viaa werken
we midden in de maatschappij: in onderwijs, zorg, welzijn en pastoraat waar wij direct contact hebben met
vaak kwetsbare mensen. In samenwerking met het werkveld leren onze studenten in de praktijk hoe je
professional kunt zijn met hart voor mensen waar je in je werkomgeving mee te maken hebt.
De missie van Hogeschool Viaa is samengevat in de slogan ‘Als je gelooft in je werk!’. Dat houdt in dat we ieder
mens als een uniek persoon zien, geschapen door God. Vanuit deze missie werken we samen met partners. Dit
betekent niet dat al onze partners identitair verwant hoeven te zijn. Het betekent wel dat we respect verlangen
voor onze denkwijze, net zoals wij respect hebben voor andersdenkenden. Samenwerking dient het realiseren
van onze missie en doelstellingen. Uiteraard is er bij samenwerking het belang van onze eigen organisatie,
maar in de samenwerking wordt gezocht naar optimaal resultaat voor de samenwerkende partners.
Hogeschool Viaa wil een bijdrage leveren aan de bevordering van een duurzame kwaliteit van het menselijk
samenleven. Hogeschool Viaa werkt dan ook graag samen met partners die zich herkennen in de ‘bezielde
professional’: leerkrachten, verpleegkundigen, sociaal en pastoraal werkers die ‘geloven in hun werk’ en hart
hebben voor vaak kwetsbare mensen in de samenleving en die ook nieuwe professionaliteit laten zien. Wij
willen onze expertise verbinden met de expertise van nationale en internationale partners, om zo samen te
werken aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs en van de beroepspraktijk. Een samenwerking dus
die onze positie versterkt en waar wij wederkerig bijdragen aan de ontwikkeling van de samenwerkende
partners.
Passend bij de schaal van Hogeschool Viaa richt Hogeschool Viaa zich op relatie met een select aantal partners,
waarmee op duurzame en intensieve manier wordt samengewerkt. De samenwerking krijgt vorm op
hogeschoolniveau en academieniveau (opleiding of lectoraat), zowel regionaal, nationaal als internationaal.
Hogeschool Viaa werkt samen met partners in het werkveld en met toeleverende scholen. En met organisaties
waarmee wederzijdse belangen gediend worden.
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3.

Borging van de samenwerking

Om de samenwerking met partners te borgen sluit Hogeschool Viaa als regel samenwerkingsovereenkomsten.
Daarin leggen beide partijen de doelstellingen, verantwoordelijkheden en wederzijde verplichtingen vast. Ook
de wijze waarop evaluatie plaatsvindt wordt in de overeenkomst beschreven. Uitgangspunt daarbij is dat de
samenwerking tenminste formeel wordt geëvalueerd bij de opstelling van het vierjarig instellingsplan.
Tussentijds vindt monitoring plaats in de reguliere planning- en controlcyclus.
Samenwerking met externe partners vindt plaats vanuit de stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool.

4.

Verantwoording

Bij dit statuut is een overzicht van de samenwerkingsovereenkomsten opgenomen. Dit overzicht beschrijft de
inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten en de realisatie ervan. Het overzicht wordt jaarlijks in het
tweede kwartaal geactualiseerd. Het college van bestuur van Hogeschool Viaa legt jaarlijks in het jaarverslag
verantwoording af over de strategische samenwerkingsovereenkomsten.

4

