Statuut strategische samenwerking
Windesheim werkt samen met vele kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties. Algemeen
uitgangspunt is daarbij steeds dat de samenwerking moet bijdragen aan het verder verbeteren van de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek en/of een bijdrage levert aan kennisvalorisatie. Voor
verschillende vormen van samenwerking gelden daarnaast specifieke uitgangspunten.
1. Samenwerking met partners in het beroepenveld
Met partners uit het beroepenveld wordt actief strategische samenwerking gezocht, onder meer in het
kader van de centers of expertise. Deze samenwerking kan betrekking hebben op het onderwijs
(bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een gespecialiseerde opleiding) of het onderzoek (bijvoorbeeld
door betrokkenheid van bedrijven in een kenniskring of bij een onderzoekslijn). In beide gevallen dient
de samenwerking een meerwaarde te hebben voor de kerntaken van Windesheim. Zo mogelijk dient
de samenwerking een bijdrage te leveren aan de regionale economie.
2. Samenwerking met toeleverende scholen
Ook met toeleverende scholen, zowel in het voortgezet onderwijs als in het middelbaar
beroepsonderwijs, wordt actief samenwerking gezocht, zowel in het kader van de
studieloopbaanbegeleiding als ten behoeve van het vroegtijdig signaleren van deficiënties.
3. Samenwerking met lokale overheden
Naast samenwerking met de toeleverende scholen en het beroepenveld, zoekt Windesheim ook actief
samenwerking met overheden in de regio. Een belangrijk doel daarbij is het bevorderen van de
regionale economie door het stimuleren van goede faciliteiten voor onderwijs en onderzoek en
kennisvalorisatie.
4. Gerichte innovaties door strategische samenwerking met andere aanbieders
Met andere aanbieders wordt langs twee wegen strategische samenwerking gezocht. Met omliggende
hogescholen, vanuit de wens en zelfs de noodzaak om tot afstemming in de regio te komen, en met
hogescholen elders in het land voor zover dit een bijdrage kan leveren aan de inhoudelijke profilering
van Windesheim. Daarnaast zoekt Windesheim aansluiting bij andere aanbieders met als doel
gerichte innovaties in het onderwijs en onderzoek te bereiken.
5. Internationale samenwerking
Voor strategische allianties die een bestendiging en het verder uitbouwen van de internationale
samenwerking beogen, geldt, afgezien van het feit dat het onderwijs en onderzoek van
samenwerkingspartners van voldoende niveau moeten zijn, dat ernaar gestreefd wordt om de
samenwerking te richten op een relatief klein aantal instellingen waarmee een duurzame en intensieve
samenwerking wordt opgebouwd.
Samenwerking met externe stakeholders vindt altijd plaats vanuit de Stichting Christelijke Hogeschool
Windesheim. Uitsluitend als dit om de doelstellingen van de hogeschool te bereiken aangewezen is,
kan in het kader van de samenwerking een andere rechtspersoon worden opgericht.
De hogeschool ziet voor commerciële activiteiten slechts een taak indien deze nauw verbonden zijn
met haar wettelijke taken.
Borging van de uitgangspunten in de samenwerking vindt plaats door de bestaande
samenwerkingsverbanden regelmatig tegen het licht te houden. Daartoe wordt bij de samenwerkingen
een evaluatiemoment overeengekomen en worden de strategische samenwerkingen op
hogeschoolniveau in ieder geval eens in de vier jaar heroverwogen bij de totstandkoming van het
instellingsplan. Gedurende de looptijd wordt de vinger aan de pols gehouden in de reguliere planningen controlcyclus. Het College van Bestuur legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de
strategische samenwerkingsverbanden.
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