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1. Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen 
Goed opgeleide professionals zijn cruciaal om de verschillende transities waar Nederland voor staat te 

helpen versnellen. Denk aan de energietransitie, grondstoffentransitie, klimaatadaptatie, gezond leven, 

digitalisering, sociale samenhang, cyberveiligheid, etc. De vraag naar praktijkkennis en -vaardigheden voor 

de ontwikkeling van sectoren en vakgebieden neemt daardoor toe (VH, 2021; OECD, 2014). Om aan die 

vraag te kunnen voldoen is het van belang dat we als hogeschool een helder inhoudelijk profiel hebben. 

 

In de eerste plaats om focus en daarmee massa te kunnen creëren. De OECD (2014) en de Commissie 

Reiner (2019) benadrukken het belang van zwaartepuntvorming voor hogescholen om een substantiële 

bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Herkenbaarheid is verder belangrijk om 

gevonden te worden door studenten (en hun ouders) en maatschappelijke partijen (bedrijven, overheden, 

belangenorganisaties, intermediairs, etc.) om samen te werken aan toekomstgericht onderwijs, 

kennisontwikkeling en innovatie. Dat maakt ons onderwijs en onderzoek relevant en interessant: werken 

aan prangende vraagstukken uit ‘de echte wereld’. We kunnen daarbij onze slagkracht vergroten door 

samenwerking in regionale ecosystemen en het creëren van de juiste voorwaarden voor impact en 

doorwerking.  

 

De noodzaak tot profilering wordt ook herkend door onze collega’s. Tijdens de brede strategische sessie 

op 30 november 2021 werd de vraag gesteld: “Hoe kan een heldere inhoudelijke profilering van Inholland 

voor jou van nut zijn?” Hierop kwamen onder meer de volgende antwoorden: 

• Geeft sturing. 

• Richting, visie, partners, positionering. 

• Aanzuigende werking voor partners, studiezoekers en LLO-professionals. 

• Een inhoudelijke agenda bekrachtigt de unieke kwaliteit van Inholland om interdisciplinair te werken. 

• Herkenbaarheid als partner. 

• Verbinding met elkaar. 

• Gevraagd worden voor projecten, advies, bijdragen aan maatschappelijke opgaven. 

• Het helpt ons keuzes te maken uit de vele externe vragen en kansen. 

 

Dit document beschrijft de aanpak en resultaten van het ontwikkeltraject dat het afgelopen half jaar is 

doorlopen. Met de ‘Portfolio-analyse nieuwe stijl’ en het Strategie-traject zijn de contouren van 

profilerende thema’s in gezamenlijkheid uitgewerkt. Tijdens de tweedaagse in januari 2022 willen we 

deze thema’s verfijnen en vaststellen. 

2. Profilerende thema’s van Inholland door de jaren 
Inholland hanteert al geruime tijd profilerende thema’s. Het afgelopen decennium hebben we ons 

ontwikkeld, gespecialiseerd en geprofileerd op onderwerpen rond duurzame ontwikkeling, gezondheid en 

de creatieve industrie. 

 

In het Strategisch Programma 2011 en in de prestatieafspraken van destijds werden drie profilerende 

thema’s benoemd: Duurzame techniek en groen, De gezonde samenleving en De creatieve economie. 

In de jaren die volgden, groeide de behoefte om deze thema’s meer holistisch te benaderen en 

samenwerking tussen domeinen op de thema’s te bevorderen. In het Instellingsplan 2016-2022 ‘Durf te 

leren!’ werden de thema’s daartoe generieker geformuleerd: Duurzaam, Gezond, Creatief. Overigens 

koppelden we dat in de toelichtende tekst aan een aantal maatschappelijke ontwikkelingen: de vorming 

van een duurzame en gezonde samenleving, de ontwikkeling van een circulaire economie, de transitie in 
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zorg en welzijn naar empowerment en zelfredzaamheid en de zoektocht naar nieuwe vormen van 

waardecreatie en verdienmodellen in de creatieve industrie. 

 

Duurzaam  

• Duurzaam ontwerpen van producten en processen  

• Duurzaam organiseren met de menselijke maat  

• Veiligheid en rechtstoepassing met de menselijke maat  

Gezond  

• Zelfmanagement en Empowerment  

Creatief  

• Betekenis en Beleving in de creatieve industrie 

Figuur 1: Profilerende thema’s uit het Instellingsplan 2016-2022 ‘Durf te leren’ 

 

We hebben de afgelopen jaren geleerd dat thema’s beter functioneren naarmate we ze meer invullen aan 

de hand van actuele maatschappelijke vraagstukken. Bovendien vraagt onze omgeving dat anno 2022 

steeds nadrukkelijker van ons. De thema’s ‘duurzaam, gezond en creatief’ bleken van een te hoog 

abstractieniveau om in de huidige context handen en voeten aan te geven. 

 

 
Figuur 2: Ontwikkeling van profilerende thema’s door de jaren heen 

 

Twee jaar geleden is het concept van ‘de Inholland-professional' geïntroduceerd in de strategie. We willen 

met profilerende thema’s dit concept sterker verbinden met het speelveld (of de speelvelden) waarop de 

Inholland-professionals (gaan) opereren. Ook daarvoor is concretisering gewenst. Minder ‘macro’, eerder 

‘meso’. Met voldoende vrijheid voor opleidingen en onderzoeksgroepen om op ‘micro-niveau’ een eigen 

invulling te kunnen geven. 

 

Deze behoefte aan beter afgebakende thema’s leeft onder Inholland-collega’s, zoals ook blijkt uit een 

greep uit de reacties tijdens de strategische sessie op 30 november: 

• Durf duidelijke keuzes te maken. Ook wat we NIET doen. 

• Concreet en verbonden aan landelijke agenda’s. 

• Kies scherp. Liever focus dan iedereen tevreden. 

• Durf ergens voor te staan. 

• Focus, kies een thema met urgentie voor iedereen. Faciliteer daarop. 

• Probeer niet alles af te dekken. Start met waar je krachtig in bent. Maak de thema's 

echt hogeschool-breed! Doorsnijd de domein-silo's. 

2011

• Duurzame techniek en groen

• De gezonde samenleving

• De creatieve economie

2016

• Duurzaam

• Gezond

• Creatief

2022

•....

•....

•....
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3. Uitwerking profilerende thema’s voor 2022-2026 
Om als Inholland herkenbaar te zijn en te fungeren als aantrekkelijke hogeschool, kennispartner en 

werkgever, willen we ons profileren op een beperkt aantal inhoudelijke thema’s. De portfolio-analyse is 

benut om scherp te krijgen op welke maatschappelijke uitdagingen ons onderwijs en onderzoek 

aansluiten en welke onderwerpen potentie hebben voor de nabije toekomst (namelijk waar we als 

Inholland impact kunnen maken). 

 

Daarom zijn onze huidige activiteiten in onderwijs en praktijkgericht onderzoek in beeld gebracht en 

geanalyseerd. Waar kiezen onze studenten voor? Waar zijn we succesvol met aantrekken van tweede-

geldstroom-middelen? Wat bepaalt zodoende het profiel van Inholland? 

 

In de portfolio-analyse is de combinatie gemaakt tussen een outside-in-benadering (aansluiting op 

maatschappelijke thema’s) en een inside-out-blik (onze kracht op slagvaardig en toekomstbestendig 

onderwijs en praktijkgericht onderzoek) om te komen tot hogeschoolbrede profilerende thema’s. Het 

ontwikkelen van profilerende thema’s is gebaseerd op de analyse van externe en interne ontwikkelingen. 

Die analyse is grotendeels descriptief van aard; het brengt in beeld wat de maatschappij van ons vraagt en 

wat we als hogeschool te bieden hebben. Voor de keuze voor en invulling van specifieke thema’s zijn 

uitgangspunten en criteria geformuleerd, die in het DO zijn besproken en tijdens de strategische sessie op 

30 november 2021 breder zijn gedeeld. 

 

Uitgangspunten 

• We zijn als hogeschool herkenbaar op een beperkt aantal maatschappelijke thema’s. 

• We kiezen op hogeschoolniveau voor doorontwikkeling vanuit huidige inhoudelijke thema’s 

(d.w.z. we hebben al track-record op een te kiezen thema). 

• We opereren kleinschalig in de Randstad. We zoeken verbinding in de regio.  

• Een hogeschool-breed profilerend thema hoeft niet voor iedereen en overal toepasbaar te 

zijn, maar we verwachten wel dat domeinen, opleidingen en onderzoeksgroepen verkennen 

hoe ze zich tot een centraal gekozen thema verhouden. Er blijft ruimte voor 

domeinen/opleidingen/onderzoeksgroepen om eigen, andere thema's te kiezen; die worden 

echter niet centraal gefaciliteerd. 

Criteria 

Bij een profilerend thema moet sprake zijn van: 

• Aansluiting bij maatschappelijke uitdagingen en meerjarige trends.  

• Bestaand track-record in de driehoek onderwijs, praktijkgericht onderzoek, werkveld.  

• Significante betrokkenheid van drie of meer domeinen.  

• Bestaande cross-overs.  

• Mogelijkheid tot doorontwikkelen; het thema kan fungeren als innovatiemotor. 

• Benutting van onderscheidende methodieken/enablers (onze werkwijzen) als 

datamanagement, leiderschap en co-design. 

Figuur 3: Uitgangspunten en criteria 
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Afbakening 

In aanvulling op deze uitgangspunten en criteria hebben collega’s punten aangedragen om potentiële 

thema’s af te kunnen bakenen en een eigen, Inholland-specifieke, inkleuring te geven. 

 
• ‘Speelveld’: op verschillende momenten is ‘het speelveld’ aan de orde gekomen. Zowel het 

toekomstige werkveld van de Inholland-professional (beroepen en sectoren) als de fysieke omgeving 

(lokaal, regionaal, nationaal, mondiaal). ‘De Randstad’ roept weinig herkenning op; voor sommigen is 

dit te breed (binnen de Randstad zijn nog vele contextverschillen, zowel in de maatschappelijke 

vraagstukken als in aanbod en couleur locale van Inholland), voor anderen juist veel te klein. Het 

uitgangspunt is in ieder geval: ‘Think global, act local’.  

• Thema’s moeten verbinden: Collega’s zien veel dwarsverbanden tussen voorgelegde potentiële 

thema’s. Los van de vraag hoe de indeling gemaakt wordt, is het belangrijk dat de thema’s niet gaan 

fungeren als een extra koker in de organisatie, maar juist als een verbindend element. Binnen de 

hogeschool, binnen domeinen, tussen domeinen en met externe partners.  

• Thema’s van gelijke orde: De thema’s moeten in balans zijn, dus ongeveer op hetzelfde niveau zitten 

wat betreft abstractie en detail. Daarbij zoeken we naar een ‘meso-niveau’, geen containerbegrippen 

waar alles onder kan vallen, maar ook niet zo specifiek dat substantiële, kansrijke activiteiten buiten 

de boot vallen. 

 

Eigen inkleuring Inholland 

Wat maakt het nu typisch Inholland?  Hoe kunnen profilerende thema’s een unieke, eigen invulling 

krijgen die intern ons motiveert en verbindt en herkenbaar zijn voor de buitenwereld? 

Daarvoor zijn vier mogelijkheden genoemd: 

• Verbinding met kernwaarden: Aansluiten op ‘persoonlijk en dichtbij’, ‘iedereen hoort erbij’ en ‘we 

durven van elkaar te leren’. Overigens zijn er naast de kernwaarden ook andere aspecten die ‘eigen’ 

zijn aan Inholland, zoals bijvoorbeeld  de nadruk op inclusie, of de sterke nadruk op 

verantwoordelijkheid en bij ‘duurzaamheid’ een oriëntatie op (semi-)publieke partijen, niet op een 

sterk commerciële insteek. 

• Perspectieven versus thema’s: sommige onderwerpen (met name inclusie) zouden niet zozeer zelf als 

(onderdeel van) een profilerend thema moeten worden opgevat, maar zijn eerder een perspectief om 

invulling te geven aan een (ander) thema. Die perspectieven vormen ook een mogelijkheid om de 

eigen inkleuring van Inholland inhoud te geven.  

• De verschillende dimensies van transities: Inholland heeft een unieke propositie, omdat het een 

breed spectrum aan disciplines in huis heeft, inclusief de combinatie groen/blauw: agro en techniek. 

Die sterkte benutten we bij het invullen van thema’s. Dat kan bijvoorbeeld door bij alle transities 

zowel de sociale, economische als de technische aspecten, en de verbindingen daartussen, uit te 

werken. 

• Actiegericht formuleren, een beweging op gang brengen: thema’s mogen prikkelend zijn, ze moeten 

onze bijdrage aan vernieuwing en innovatie benadrukken. Daarbij leeft de wens om de profilerende 

thema’s actiegericht te formuleren, als een beweging die gemaakt moet worden; een missie die we 

met elkaar willen volbrengen. 
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Figuur: Samenvatting van uitgangspunten, criteria en afbakening 

4. Van ‘woordwolken’ naar keuzes voor profilerende thema’s 
Een eerste beeld van mogelijke onderwerpen is gedestilleerd uit desk-research, data-analyse, gesprekken 

binnen de domeinen, werksessies met de Regiegroep Portfolio-analyse, het CvB, het DO en met lectoren, 

onderzoeksmanagers en stafhoofden. Deze onderwerpen zijn voorgelegd aan een brede groep 

directeuren, managers en lectoren op 30 november jl. Uit de levendige discussies kwam veel inbreng en 

verdieping op de onderwerpen. Deze informatie is benut om tot een aantal profilerende thema’s op 

hoofdlijnen te komen. 

 

Met alle input en het analytisch raamwerk in de hand zijn verschillende indelingen mogelijk, met net 

andere accenten en een andere ordening van deelonderwerpen in grotere thema’s. Om de keuze voor de 

meest aansprekende en overtuigende thema’s te ondersteunen, leggen we hieronder drie opties voor. Op 

hoofdlijnen bestaan de indelingen uit dezelfde inhoudelijke onderwerpen, ze verschillen vooral in wijze 

van clusteren, de accenten die gelegd worden, etc.  Alle drie passen binnen de hierboven beschreven 

voorwaarden, maar ze hebben elk een eigen rationale. 

   

Welke indeling het ook wordt, in alle gevallen zijn er dwarsdoorsnijdende enablers en perspectieven die 

de profilerende thema’s ondersteunen. We onderscheiden twee enablers: missiegedreven 

innovatiemethodieken (key enabling methodologies; KEM’s) en sleuteltechnologieën (key enabling 

technologies, KET’s). Deze indeling sluit aan bij het nationale onderzoeks- en innovatiebeleid. Deze 

categorieën zijn ongeveer van hetzelfde abstractieniveau, maar de KEM’s zijn qua omvang binnen 

Inholland groter dan de KET’s. Beide enablers geven voor een belangrijk deel de Inholland-inkleuring. 
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Optie 1: Kiezen voor 1 integraal thema, met een drie schaalniveau’s 
 

 
Rationale: Door integraal te redeneren en een activerend, overkoepelend thema te kiezen, wordt de 

onderlinge samenhang van de thema’s benadrukt; dat werkt verbindend. De subthema’s worden 

gekoppeld aan verschillende schaalniveaus (individu/wijk/stad, regio/landelijk, Europa/mondiaal).  

 

Sterkte: Deze insteek geeft veel mogelijkheden om verbinding te faciliteren. De kracht van Inholland 

(breed aanbod met unieke elementen, verbinden van de sociale en technische kant van transities) kan 

volledig worden benut. Het geeft gelegenheid om te ‘spelen’ met verschillende schaalniveaus.  

 

Zwakte: Met name het overkoepelende thema moet heel scherp geformuleerd worden, anders wordt het 

een holle frase, die niet uitnodigt tot actie, maar eerder een gebrek aan keuzes suggereert. 

 

Aansluiting op sterktes Inholland 

Adaptieve regio’s 

• Ontwikkelen van een duurzame fysieke en natuurlijke leefomgeving (CoE Groen, AFL, TOI, GSW, 

CrB) 

• Voorzien in voldoende, gezond en veilig voedsel (AFL, TOI, GSW) 

• Bijdragen aan de energietransitie, circulaire economie en oplossingen voor klimaatadaptatie 

(Terra Technica, TOI, AFL, BFL, CrB, O&I) 

 

Veerkrachtige wijken  

• Inzetten op preventie, leefstijl en zorgtechnologie (CoE Preventie, GSW, TOI, AFL, CrB) 

• Realiseren van gelijke kansen, diversiteit en nieuw burgerschap (GSW, O&I, BFL, Cr) 

• Rechtvaardigheid en veiligheid voor iedereen (BFL, O&I, CrB, TOI) 

 

Innovatieve professionals 

• Ontwikkelen (ontwerp-) vaardigheden (CrB, TOI, GSW, AFL, BFL, O&I) 

• Empowerment en gedrag (O&I, GSW, CrB, BFL) 

• Co-creatie en participatie (CoECI, CrB, TOI, GSW, BFL) 

 

NB: dit laatste thema kent vrij veel overlap met het enabling-thema Missiegedreven 

innovatiemethodieken; vergt nog nadere uitwerking. 
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Optie 2: Twee dimensies van ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek 

 
 

Rationale: In essentie zijn er twee duidelijke dimensies waar al ons werk zich op richt: enerzijds een 

sociaal-maatschappelijke dimensie, gericht op het vergroten van de veerkracht en het adaptief vermogen 

van mensen. Anderzijds een meer technologisch-economische dimensie, gericht op het duurzaam 

beheren en benutten van onze leefomgeving.  

 

Sterkte: Er ontstaan twee herkenbare - zij het brede - thema’s,  die een duidelijke doorontwikkeling zijn 

van de bestaande thema’s duurzaam, gezond en creatief.  

 

Zwakte: Het beeld kan ontstaan dat we een scheidslijn trekken tussen de sociale en de technische kant 

van transities; met als inherent risico dat juist de verbanden tussen die twee moeilijker van de grond 

komen; domein worden met deze indeling minder uitgedaagd tot interdisciplinair samenwerken. 

 

Aansluiting op sterktes Inholland 

Thema a: Naar een duurzame leefomgeving (sustainable, healthy and liveable cities) 

• Duurzaam voedsel (CoE Groen, AFL, TOI, GSW, O&I) 

• Duurzame fysieke leefomgeving (CoE Groen, AFL, TOI, CrB, O&I) 

• Duurzame energie en materialen en producten (Terra Technica, TOI, CrB, BFL) 

• Duurzame recreatie (CrB, TOI, O&I, GSW, BFL) 

• Duurzame economie (BFL, AFL, CrB, O&I) 

 

Thema b: Naar een veerkrachtige samenleving 

• Preventie, gezonde leefstijl (GSW, O&I, CrB, CoE Preventie zorg en welzijn) 

• Zorgtechnologie en welzijn (GSW, TOI, O&I, CrB, CoE Preventie zorg en welzijn) 

• Gelijke kansen, burgerschap, diversiteit (GSW, CrB, O&I, BF) 

• Rechtvaardigheid, veiligheid (inclusief cyberveiligheid) (BFL, TOI, CrB, O&I) 
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Optie 3: Vier maatschappelijke vraagstukken 

 
 

Rationale: We werken vanuit maatschappelijke vraagstukken of missies; deze indeling blijft daar zo dicht 

mogelijk bij (in afbakening en scope wel aangepast op onze sterkten). Inholland kan een wezenlijke 

bijdrage leveren aan alle grote missies die op nationaal niveau zijn geformuleerd. Die fungeren dan ook 

als referentiekader. Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (met de KIA’s en missies) biedt 

een helder kader voor het richten van onze inspanningen.  

 

Sterkte: Dit is een herkenbare indeling, ook voor de buitenwereld.  Dat maakt het ook eenvoudig om aan 

te sluiten bij partners, (gezamenlijk) indienen bij subsidie-oproepen, duidelijk te maken aan welke 

opgaven ons onderwijs bijdraagt, etc.  

 

Zwakte: Het risico van vier thema’s is dat het ‘voor ieder wat wils’ biedt; deze thema’s vallen ook vrij sterk 

samen met de domeinen, waardoor de gezamenlijke aanpak van vraagstukken wellicht minder uit de verf 

komt. Thema’s die in de organisatie sterk resoneren (gelijke kansen, burgerschap, rechtvaardigheid) 

komen in de nationale indeling minder sterk uit de verf; dat vergt dus in ieder geval dat bijvoorbeeld een 

nationaal thema als ‘veilige samenleving’ wat anders wordt ingekleurd. De thema’s zijn wel ongeveer van 

hetzelfde abstractieniveau, maar de omvang loopt uiteen. 

 

Aansluiting op sterktes Inholland 

Thema a: Circulair werken 

• Circulaire economie, energietransitie (AFL, BFL, TOI, O&I, Terra Technica),  

• Duurzame gebouwde omgeving (TOI, AFL, BFL, CrB) 

• Verduurzaming economie (BFL, CrB, TOI, O&I) 

 

Thema b: Goed voedsel 

• Duurzaam geproduceerd voedsel (CoE Groen, AFL, TOI, GSW, O&I) 

• Veilig en vertrouwd voedsel (CoE Groen, AFL, TOI, BFL) 

• Gezond voedsel (CoE Groen, AFL, TOI, GSW, O&I) 

 

Thema c: Rechtvaardige samenleving 
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• Gelijke kansen en diversiteit (GSW, CrB, O&I) 

• Burgerschap (GSW, CrB, O&I) 

• Veiligheid en rechtvaardigheid (BFL, O&I, GSW, CrB) 

 

Dit is bij uitstek ook een thema waar inclusie goed tot uiting kan komen. 

 

Thema d: Gezond leven 

• Preventie en leefstijl (CoE Preventie zorg en welzijn, GSW, O&I, TOI, CrB) 

• Zorgtechnologie (GSW, TOI, BFL)  

• Langer gezond leven, welzijn en welbevinden (GSW, O&I, TOI, BFL, CrB, AFL) 
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5. Uitwerking ‘horizontale’ thema’s 
De drie opties kennen vanzelfsprekend een overlap. Het zijn immers verschillende perspectieven op de 

verzamelde informatie en data uit de portfolio-analyse, het Strategie-traject en de diverse gesprekken en 

werksessies. Om het gesprek over de drie opties te faciliteren wordt de overlap hieronder in beeld 

gebracht. De ‘enablers’ komen in elke optie terug. 

 

Samenvatting van de drie opties: 

Keuzes Optie 1 

1 integraal thema, 

met drie schaalniveaus 

Optie 2 

Twee dimensies van 

Inholland (sociaal-

maatschappelijk & 

technologisch-economisch) 

Optie 3 

Vier maatschappelijke 

vraagstukken 

Profilerende 

thema’s 

 

Innovatief werken, 

duurzaam leven- 
1a. Adaptieve 

regio’s 

2.1 Naar een duurzame 

leefomgeving 

(fysieke / ‘technische’ kant) 

3.1 Circulair werken 

 

3.2 Goed voedsel 

 

2.2 Naar een veerkrachtige 

samenleving 

(‘sociale’ kant) 

- Regio 

- Stad 

- Wijk / buurt 

3.3 Rechtvaardige 

samenleving 

1.b Veerkrachtige 

wijken 

3.4 Gezond leven 

1.c Innovatieve 

professionals 

Enablers Missiegedreven innovatie-methodieken (KEM’s) 

Sleuteltechnologieën (KET’s) 

 

Ten behoeve van de inhoudelijke uitwerking hebben we ook in beeld hoe de thema’s overlappen; zo komt 

ook snel in beeld wat de verschillende accenten zijn in de verschillende opties.  

Keuzes Optie 1 

1 integraal thema, 

met drie schaalniveaus 

Optie 2 

Twee dimensies van 

Inholland (sociaal-

maatschappelijk & 

technologisch-economisch) 

Optie 3 

Vier maatschappelijke 

vraagstukken 

Profilerende 

thema’s 

 

Innovatief werken, 

duurzaam leven- 
1a. Adaptieve 

regio’s 

2.1 Naar een duurzame 

leefomgeving 

(fysieke / ‘technische’ kant) 

3.1 Circulair werken 

 

3.2 Goed voedsel 

 

2.2 Naar een veerkrachtige 

samenleving 

(‘sociale’ kant) 

- Regio 

- Stad 

- Wijk / buurt 

3.3 Rechtvaardige 

samenleving 

1.b Veerkrachtige 

wijken 

3.4 Gezond leven 

1.c Innovatieve 

professionals 

Enablers Missiegedreven innovatiemethodieken (KEM’s) 

Sleuteltechnologieën (KET’s) 

Per hoofdonderwerp wordt een beeld geschetst van de actualiteit en urgentie van het thema, de 

aansluiting met ons onderwijs, praktijkgericht onderzoek en samenwerkingsverbanden. 
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Adaptieve regio’s/duurzame leefomgeving/circulair werken 
 

Actualiteit, 

urgentie en 

aansluiting op 

maatschappelijke 

agenda’s  

Praktijkgericht 

onderzoek Inholland 

Opleidingen en 

onderdelen curricula 

(inclusief labs) 

Inholland 

Samenwerkings-verbanden 

Samenleving/ 

nationaal 

• KIA 

Energietransitie 

en duurzaamheid 

• Horizon Europe 

Climate, Energy, 

Mobility. 

• NWA-routes o.a. 

Energietransitie; 

Circulaire 

Economie en 

grondstoffen-

efficiëntie 

• Smart Engineering 

 

  

Regio • VH: o.a. 

Gebouwde 

omgeving: 

duurzaam en 

leefbaar 

• Leven in de 

metropool 

• CoE Groen 

• Terra Technica 

• Resilient networks 

• Duurzame 

gebouwde 

omgeving 

• Smart maintenance 

• Smart Farming 

• Sociale innovaties in 

het groene domein 

• New Urban Tourism 

• Smart cities and 

communities 

(H2020; duurzame 

energie) 

• HiPerGreen 

•  

• Ruimtelijke 

ontwikkeling 

• Civiele techniek 

• Elektrotechniek 

• Bouwkunde; 

leergemeenschap 

leefomgeving, 

cluster BBE. 

• Landscape & 

Environment 

Management 

• AD Tuinbouw-

management 

• Luchtvaart 

(duurzame 

mobiliteit) 

• Energietransitie bij 

Inholland Academy 

• AD Maintenance 

• Verkenning: 

interdisciplinaire 

master 

Leefomgeving en 

Managing 

sustainability 

transitions. 

• Tuinders en kwekers – 

Greenports, oa innovatiepact 

Greenport West Holland. 

• Mobiliteit: TKI Dinalog 

• Fieldlab TechValley 

• Fieldlab biomassavergassing 

 

Stad/ Wijk   • Duurzame 

mobiliteit: 

CDM@Airport 

Schiphol 

• Sluislab 

• Delft Tanthof 

Haarlem Citylab? 
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Maatschappelijke urgentie 

Uit de KIA Energietransitie en duurzaamheid: 

Nederland staat voor de opgave om oplossingen te realiseren voor mondiale, maatschappelijke 

vraagstukken op het gebied van klimaat en energie, het omgaan met grondstoffen en voorkomen van 

afvalstoffen en de toekomst van veilig vervoer van personen en goederen bij intensiever ruimtegebruik.  

 

Missie 1: “Het terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot met 49% in 2030, op weg naar 95% in 

2050 ten opzichte van 1990.” Dat valt uiteen in:  

• een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050;  

• een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050;  

• netto klimaatneutrale grondstoffen en processen en ten minste 80% circulariteit in de  

• industrie in 2050;  

• emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050; 

o optimale benutting van capaciteit door toepassing en gebruik van ICT 

o grote verkeersveiligheid 

o zo min mogelijk fijnstof, geluid en ruimtebeslag 

o internationaal zo min mogelijk emissies van de lucht- en scheepvaart 

• een netto klimaatneutraal landbouw en natuursysteem in 2050 

Deze missie is één op één gekoppeld aan het Klimaatakkoord: 

We moeten werken aan de verduurzaming van het elektriciteitssysteem en de gebouwde omgeving - 

waarin aardgas en aardolie geen rol meer spelen - een klimaatneutrale en concurrerende industrie, 

emissieloze mobiliteit, een volledig circulaire economie en een klimaatneutrale landbouw. Bij deze 

ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met omgevingsveiligheid. 

 

Missie 2: “Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling 

halvering van het grondstoffengebruik.”  

Deze missie is gekoppeld aan het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 en het 

Grondstoffenakkoord. 

We moeten inventiever omgaan met de grondstoffen die we hebben. Nu verspillen we veel van die 

grondstoffen, zonder ze een tweede leven te gunnen. In een circulaire economie bestaat geen afval en 

worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.  

 

Track-record Inholland 
Inholland heeft de laatste 10 jaar sterk ingezet op het thema ‘Duurzaam’. De combinatie van 

technologische oplossingen (TOI), economisch verdienvermogen (BFL), verduurzaming in land- en 

tuinbouw (AFL), vergroening van de gebouwde omgeving (AFL, TOI), verduurzaming van recreatie en 

toerisme (CrB, BFL, TOI), aandacht voor gedragsverandering (GSW, O&I) en het inzetten van nieuwe 

innovatiemethodieken en -werkvormen (CrB) heeft Inholland integraal en cross-domein kennis 

ontwikkeld, opleidingen vernieuwd en onderzoek gefocust. 

 

Met een aantal Centers of Expertise is de komende jaren nog een geweldige sprong voorwaarts te maken 

in onze bijdrage aan het opleiden van professionals, ontwikkelen van kennis en vaardigheden en bijdragen 

aan het innovatievermogen van het MKB. 
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De portfolio-analyse laat goed zien waar de kracht van Inholland ligt – in termen van de breedte van ons 

aanbod aan opleidingen en krachtige onderzoeks-initiatieven (Centers of Expertise) op dit terrein. 

 
 

CoE Groen Creative Innovation 

(CoE CI) 

Terra Technica 

(duurzame energie) 

Domeinen AFL (alle lectoraten) CRB TOI 

Andere 

instellingen 

VHL, HAS, Aeres HvA, AHK en de Gerrit 

Rietveld Academie 

ondernemers, 

kennisinstellingen (VU, 

TNO/ECN), gemeenten, 

provincie 

Inhoudelijke 

focus 

• Voedsel 

• Plant 

• Dier 

• Natuur 

• Leefomgeving 

• To humanise the digital 

society. 

• to enable a sustainable way 

of living. 

• To create a healthy human 

condition. 

• To strengthen the creative 

ecosystem of the sector. 

• To ensure inclusive 

participation. 

• Duurzame 

energieprojecten. 

• Het verduurzamen van 

woonwijken, 

bedrijventerreinen of 

agrofood locaties. 
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Veerkrachtige wijken/veerkrachtige samenleving/rechtvaardige samenleving 
 

Actualiteit, 

urgentie en 

aansluiting op 

maatschappelijke 

agenda’s  

Praktijkgericht onderzoek 

Inholland 

Opleidingen en 

onderdelen curricula 

(inclusief labs) 

Inholland 

Samenwerkings-

verbanden 

Samenleving/ 

nationaal 

NWA: op weg 

naar 

veerkrachtige 

samenlevingen 

Horizon Europe-

thema’s ‘Culture, 

Creativity and 

Inclusive Society’ 

en ‘Health’  

• E-Health 

• Smart cure and care 

• Rechten 

• Social Work 

• Interprofessioneel 

leer- en 

innovatienetwerk van 

ZonMw en de GGZ 

Regio VH: veerkrachtige 

samenleving in 

wijk stad en regio 

• Diversiteits-

vraagstukken 

• CoE Preventie 

• CoE CI; SPRONG Co-

design. 

• Finance & Accountancy 

(Bossert ism andere 

domeinen) 

• Toegankelijkheid van het 

recht;  

• Integrale veiligheid  • Noord-Hollandse 

samenscholing 

Stad/ Wijk 
 

• Dynamiek van de stad 

• Jeugd en Samenleving 

• Gezondheid en welzijn 

van kwetsbare ouderen 

• Publiek vertrouwen in 

veiligheid (oa 

rechtvaardige stad) 

• Kwetsbare jeugd 

(RAAKproject) 

• Werkplaatsen Jeugd en 

Sociaal domein 

• Sluislab  

• Social Work 

• SJD 

• Orthopedagogiek 

binnen PABO; 

• Master leren en 

innoveren 

• Verpleegkunde? 

• AD PEP 

• AD SFD 

• Sportlab Haarlem?  

• Lectoratenplatform 

stad en wijk 

 

Maatschappelijke urgentie 

Grote ontwikkelingen zoals klimaatverandering, ecologische crises, toenemende sociaal-culturele 

diversiteit en vergrijzing hebben grote impact op onze samenleving, juist ook op lokaal en regionaal 

niveau. Veerkrachtige samenlevingen zijn in staat om de complexe opgaven en de grote instabiliteit 

waarmee ze zich geconfronteerd worden op te vangen (zie o.a. VH, 2021). Daarmee wordt een groter 

beroep gedaan op de veerkracht van mensen en instituties. 

 

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de 

participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze 

zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Van belang om 

aandacht te besteden aan niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden 

en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. (WRR, 2017) 



17 

 

Het begrip veerkracht (resilience) is afkomstig uit de ecologie. Het werd in 1973 gemunt door de Canadese 

ecoloog Holling als concept om beter te begrijpen in hoeverre ecosystemen het vermogen hebben om in 

hun originele toestand te blijven bij verstoringen door attractoren. Later is het inzicht ontstaan dat ook 

veranderingen in sociaal-ecologische systemen zo kunnen worden geanalyseerd (Folke et al., 2010).  

Inholland-lector Patrick Huntjens publiceerde onlangs zijn boek Towards a Natural Social Contract, waarin 

hij dit denken verbindt met transitie-concepten en inzichten uit de politieke filosofie over een sociaal 

contract. 

 

Dit thema sluit goed aan op bestaande maatschappelijke agenda’s: de NWA kent een route ‘Op weg naar 

veerkrachtige samenlevingen’, de VH heeft in haar recente strategische onderzoeksagenda een thema 

‘Veerkrachtige samenleving in wijk, stad en regio’, en in Horizon Europe zitten thema’s ‘Culture, Creativity 

and Inclusive Society’ en ‘Health’ die hier goed bij aansluiten. Er zijn ook bestaande netwerken waarop we 

aangesloten zijn of kunnen worden, zoals het landelijk platform lectoraten Stad en Wijk en het 

Interprofessioneel leer- en innovatienetwerk van ZonMw en de GGZ. 

 

Track-record Inholland 

Bij Inholland ligt de focus voor dit thema op de veranderkracht om te kunnen functioneren in een 

complexe en sterk veranderende samenleving. Het gaat niet zozeer om de veerkracht in zichzelf, maar om 

het adaptieve vermogen en de redzaamheid van mensen, aansluitend bij wat de WRR enkele jaren 

geleden ‘het doenvermogen’ noemde (WRR, 2017).  Dat komt tot uiting in preventie in zorg en welzijn, 

maar ook bij het inrichten van de gebouwde omgeving, toegang tot het recht en tot instituties. 

 

Jeugd is een belangrijk aandachtsgebied, omdat een veerkrachtige samenleving begint met gelijke kansen 

voor jongeren. In de visie van Inholland is interprofessioneel samenwerken daarbij van groot belang; 

beroepsbeoefenaren uit verschillende professies moeten onderling samenwerken en van en met elkaar 

leren om onderwijs en zorg verder te verbeteren; ons onderwijs moet toekomstige beroepsbeoefenaren 

daarin scholen en voorgaan. Die benadering sluit ook goed aan bij de kernwaarde Persoonlijk en dichtbij: 

op deze manier werken aan veerkracht vergt een persoonlijke benadering: tussen beroepsbeoefenaren 

onderling, tussen docenten, onderzoekers en studenten, tussen professionals en cliënten, etc. Het vergt 

dus ook fijnmazige samenwerking die op lokaal niveau gestalte moet krijgen.  

 

Het thema sluit ook goed aan op diverse bewegingen die al gaande zijn in de organisatie. Het Sluislab past 

er naadloos bij en kan inkleuring geven aan de manier waarop de dit thema binnen Inholland vorm willen 

geven. De nieuwe AD-opleiding PEP past goed bij het interprofessioneel werken rond het thema Jeugd. 

Maar ook opleidingen als Social Work en Sociaal-Financiële Dienstverlening sluiten goed aan. CoE CI kan 

een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het denken over de invloed van de stad op het welzijn van 

mensen (thema Healthy Human Condition). 

 

De portfolio-analyse laat zien dat onze grootste opleidingen direct aansluiten op dit thema: Social Work, 

Rechten, Creative Business, Verpleegkunde en de lerarenopleidingen.  
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Goed voedsel 
 

Actualiteit, urgentie 

en aansluiting op 

maatschappelijke 

agenda’s  

Praktijkgericht 

onderzoek Inholland 

Opleidingen en 

onderdelen 

curricula (inclusief 

labs) Inholland 

Samenwerkings-

verbanden 

Samenleving/ 

nationaal 

• KIA Landbouw, 

water, voedsel.  

• NWA-route: 

duurzame 

productie van 

gezond en veilig 

voedsel 

• VH: Duurzame 

landbouw, water- 

en 

voedselvoorziening 

  • CoE Groen 

Regio  • Smart farming 

• Sociale innovaties in 

het groene domein 

• Voedsel in de 

metropool – oa 

eiwittransitie, 

gewasverbetering 

met moleculaire 

technieken 

• Pulp Vision (RAAK 

project) 

• HiPerGreen 

• Finance en 

accountancy 

(verdienmodellen) 

• Food Commerce 

and Technology 

• Tuinbouw & 

Agribusiness 

• Biotechnologie 

• Dier- en 

veehouderij 

• AD 

Tuinbouwmanage

ment 

• Chemie 

• Leergemeenschap 

Food & Farming 

• Toekomstrichting: 

food process 

technology 

(crossover 

TOI/AFL) 

• Business studies 

• Tuinders en 

kwekers – 

Greenports 

• o.a. innovatiepact 

Greenport West 

Holland. 

 

Stad/ Wijk     

 

Maatschappelijke urgentie 

Er is een systeemverandering nodig in de voedselproductie. Voedsel moet duurzaam geproduceerd en 

geconsumeerd worden, en de waardering van voedsel moet veranderen. Herinrichting van de voedsel- en 

productieketens is noodzakelijk, zowel regionaal, nationaal alsook internationaal. In het landelijk beleid is 

inmiddels meer oog voor de noodzakelijke verandering naar een meer duurzame productie- en 

consumptiewijze, met meer nadruk op circulariteit (kringlooplandbouw). De keuze voor gezond voedsel is 

ook belangrijk omdat er op het terrein van volksgezondheid grote uitdagingen liggen; leefstijl-

gerelateerde ziekten (die vaak met voeding te maken hebben) en de bijbehorende zorgkosten nemen 

sterk toe. Die ontwikkelingen zijn niet gelijk verdeeld in de samenleving. Het verschil in levensverwachting 
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tussen praktisch en theoretisch opgeleiden is ongeveer 7 jaar, het verschil in gezonde levensverwachting 

bedraagt ongeveer 18 jaar, waar dit in 1995 nog slechts 7 jaar bedroeg. 

 

Track-record Inholland 

De unieke kracht van Inholland voor dit thema is dat we de enige hogeschool zijn die dit thema 

transdisciplinair kan benaderen, omdat we groene expertise in huis hebben naast relevante andere 

disciplines (techniek, zorg en economie). We doen dat op locaties waar stad en platteland heel dicht bij 

elkaar komen. De bewustwording daarvan zal de komende jaren groter worden; korte ketens brengen 

boeren en burgers dichter bij elkaar. Daarin komt onze kernwaarde Persoonlijk en dichtbij tot uiting; we 

brengen de productie van voedsel dichter bij de stad. Bijvoorbeeld door onze activiteiten op het gebied 

van vertical farming, maar ook door onderzoeksprojecten om voedselverspilling tegen te gaan en 

consumenten bewuster te maken van hun rol in de voedselketen. 

 

Zo doet lector Woody Maijers praktijkgericht onderzoek waarin keteninterventiestrategieën centraal 

staan en helpt hij bedrijven in binnen- en buitenland hun ketens in te richten op een duurzame manier. 

Als de voedingsbranche bijvoorbeeld wil overstappen van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten, wat 

betekent dat dan voor de fabrikanten, de supermarkten en de consument? En hoe ga je dat organiseren? 

 

We zetten in op allerlei vormen van technologie om de transitie in de voedselproductie mogelijk te 

maken: van moleculaire technieken om gewassen te verbeteren tot drones voor precisielandbouw. In de 

onderzoekslijn ‘Voedsel voor de metropool’ doen onderwijs, werkveld, overheid praktijkgericht onderzoek 

om de productieketens opnieuw in te delen en voedsel beter te verdelen. Ook zetten we de kennis van 

moleculaire technieken in om gewassen te verbeteren. Het voeden van de stad speelt een belangrijke rol. 

 

Uit de portfolio-analyse komt naar voren dat we een groot aantal niche-opleidingen hebben, die samen 

puzzelstukken vormen voor inzet op dit thema (zie tabel op volgende pagina).
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Innovatieve professionals 
 

Actualiteit, urgentie 

en aansluiting op 

maatschappelijke 

agenda’s  

Praktijkgericht 

onderzoek Inholland 

Opleidingen en 

onderdelen curricula 

(inclusief labs) 

Inholland 

Samenwerkings-

verbanden 

Samenleving/ 

nationaal 

• KIA 

Maatschappelijk 

verdienvermogen 

• Horizon Europe: 

Culture, creativity 

and inclusive 

society 

   

Regio  • ILWO 

• HRM& Persoonlijk 

ondernemerschap 

• Pedagogische opdracht 

• Learning, teaching and 

technology 

• Studiesucces 

• ILWO  

Stad/ Wijk  • CoE CI 

• Sociale innovaties in 

het Groene domein 

• (Co-)design, Societal 

impact design, 

Authentic leadership, 

inclusief SPRONG 

• Creative Business 

• Business 

Innovation 

• Haarlem City lab 

• Verkenning: 

interdisciplinaire 

masters  

 

 

Maatschappelijke urgentie 

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. 

Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de 

overheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan. 

 

De Rijksoverheid stimuleert leren en ontwikkelen van volwassenen om verschillende redenen: 

• Veranderende arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de 

plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of de ontwikkeling van 

nanotechnologie. Maar bijvoorbeeld ook de uitdagingen die de klimaattransitie met zich meebrengt. 

Dat vereist dat mensen steeds kennis en nieuwe vaardigheden opdoen. 

• Gevolgen corona-epidemie 

De corona-epidemie heeft flinke gevolgen voor het soort werk dat we doen. In sommige sectoren was 

tijdelijk minder vraag naar werkenden, in andere juist meer. Ook kan de manier waarop we werken 

veranderd zijn, bijvoorbeeld nu we vaker werken op afstand. Door continu bezig te zijn met leren en 

ontwikkelen, houden we onze economie wendbaar. Wanneer het nodig is, kunnen werkenden dan 

eenvoudiger van werk of sector veranderen. 

• Internationale invloed 

Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. En de concurrentie neemt toe, 

ook internationaal. Dit vraagt om flexibele en wendbare bedrijven en werkenden. Het soort werk of 

de hoeveelheid werk kan namelijk snel veranderen.  
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• Tekort aan arbeidskrachten  

In sommige sectoren is er een tekort aan menskracht. Denk aan de zorg, het onderwijs, de ict en de 

techniek. Daarom stimuleert de overheid scholing richting deze sectoren. 

• Ingewikkelde maatschappij 

De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Werkenden moeten steeds meer kunnen. Het is dan 

ook voor iedereen belangrijk om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en 

computers. 

 

Onze studenten – de professionals van morgen – werken straks in een wereld die wordt gekenmerkt door 

steeds snellere verandering en toenemende complexiteit. Deze dynamiek wordt onder meer zichtbaar in 

robotisering, vergrijzing, globalisering, klimaatverandering, verstedelijking, toenemende complexiteit, 

groeiende ongelijkheid op allerlei gebieden en politieke onzekerheid. Daarnaast neemt de invloed van 

technologie exponentieel toe en beïnvloedt dit fundamenteel ons leven en werk.  

 

Deze context vraagt om professionals die in staat zijn om in complexe situaties snel te handelen en daarbij 

te reflecteren. Maar die ook in staat zijn om af en toe ‘stil te staan’ wanneer zichtbaar wordt dat hun 

acties niet per se leiden tot het beoogde doel. Zij zijn succesvol omdat zij in hun werksituatie relevante 

perspectieven onderzoeken en niet bang zijn om te experimenteren met een nieuwe benadering. Het 

werkveld heeft behoefte aan professionals die over grenzen heen kijken, empathisch vermogen hebben, 

en beschikken over een moreel kompas om te kunnen handelen volgens de ethische regels van het 

beroep en daarbuiten.  

 

Track-record Inholland 

Vanuit onze waarden kijkend naar wat de snel veranderende wereld en het werkveld daarin vragen, 

hebben we een aantal kernkwaliteiten geformuleerd die essentieel zijn voor de Inholland-professionals 

die we opleiden:  

• De Inholland-professional kent zijn vak en is in staat zijn kennisbasis relevant te houden.  

• De Inholland-professional werkt constructief samen met diverse partijen en communiceert effectief.  

• De Inholland-professional kan omgaan met de dynamiek van steeds snellere veranderingen, 

ontwikkelt zich daarin en beschikt over probleemoplossend vermogen.  

• De Inholland-professional is in staat te regisseren en verbinden, zowel op inhoud als proces, en toont 

daarbij persoonlijk leiderschap.  

• De Inholland-professional is vaardig op het gebied van toepassen van en reflecteren op nieuwe 

technologie.  

Onze opdracht is deze kwaliteiten via ons onderwijs bij en met onze studenten te ontwikkelen. Dat 

betekent ook iets voor hoe wij leren, hoe wij onderwijs maken, en ook iets voor onszelf als rolmodellen en 

onderwijsprofessionals. Deze visie agenderen we bij het vormgeven van onze opleidingen. Het vormt de 

leidraad bij onze professionalisering en de investeringen in technologische hulpmiddelen.  

Naast onze focus op goed onderwijs en praktijkgericht onderzoek om te doorgronden van effectieve 

methodes zijn om up-to-date te blijven en inclusief, leiden we leraren en docenten op die de kennis en 

vaardigheden voor een leven-lang-ontwikkelen bij kunnen brengen bij kinderen, pubers en (jong-) 

volwassenen. Hiermee legt ons onderwijs het fundament voor een flexibele en weerbare toekomstige 

beroepsbevolking. 
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Gezond leven 
 

Actualiteit, urgentie 

en aansluiting op 

maatschappelijke 

agenda’s  

Praktijkgericht 

onderzoek Inholland 

Opleidingen en 

onderdelen curricula 

(inclusief labs) 

Inholland 

Samenwerkings-

verbanden 

Samenleving/ 

nationaal 

• NWA-routes 

Gezondheidszorgon

derzoek, preventie 

en behandeling en 

Sport en bewegen  

• VH: Gezondheid, 

zorg en vitaliteit 

• Horizon Europe: 

cluster Health. 

• E-Health 

• Smart cure and care 

 

 • Interprofessioneel 

leer- en 

innovatienetwerk 

van ZonMw en de 

GGZ 

Regio  • Gezondheid en 

welzijn van 

kwetsbare ouderen 

• GGZ/Verpleegkunde 

• Kracht van Sport 

• CoE preventie zorg 

en welzijn 

• MBRT 

• Sportkunde 

• Verpleegkunde 

• Social Work 

 

Stad/ Wijk  •  • Sportlab Haarlem • Langer gezond 

leven 

(implementatie 

leer- en innovatie-

netwerken ZonMw) 

 

Maatschappelijke urgentie 

We leven steeds langer. De afgelopen twintig jaar hebben we er ongeveer vier levensjaren bij gekregen, 

en naar verwachting zal de levensverwachting ook in de toekomst blijven toenemen. Maar de toename in 

gezonde levensverwachting, de toename van de kwaliteit van leven, is veel minder vanzelfsprekend. Met 

gezonde levensverwachting wordt niet zozeer de volledige afwezigheid van ziekte bedoeld, maar wordt 

bedoeld dat mensen in staat zijn naar wens en vermogen mee te doen in de samenleving. Het eerste deel 

van de centrale missie, tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven, kan worden gerealiseerd 

door het bevorderen van een gezondere leefstijl en een gezondere leef- en werkomgeving, door mensen 

beter in staat te stellen om naar vermogen mee te doen in de samenleving, en door het leveren van 

betere zorg en passende ondersteuning bij ziekte. 

 

Uit de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Gezondheid en zorg komen de volgende missies: 

• Centrale missie: 

CM In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de 

gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal- economische groepen met 30% 

afgenomen.  

• Missies: 

I. In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 

30% afgenomen. 

II. In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in 
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zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen. 

III. In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat 

naar wens  en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen. 

IV. In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.  

 

Dat vergt een integrale benadering, vanuit de leefomgeving, zie onderstaande illustratie uit de 

KIA Gezondheid en Zorg.  

 

 

 
Figuur: Integrale benadering in leefomgeving(bron: KIA Gezondheid en Zorg) 

 

 

Track-record Inholland 

Cross-domein samenwerking is noodzakelijk om ‘gezondheid’ te bevorderen, zorgkosten te beheersen en 

welzijn te verbeteren. Binnen het domein GSW wordt over de grenzen van ‘zorg’ en ‘social work’ 

samengewerkt. Met TOI zijn projecten om technologie te integreren. Verdere stappen kunnen gezet 

worden in de samenwerking met BFL (nieuwe verdienmodellen en bekostiging; waarderen van ‘welzijn’ 

en ‘welbevinden’) en CrB (ontwerpend denken om tot structureel nieuwe gezondheids-concepten te 

komen). 
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Missiegedreven innovatiemethodieken 
Om bij te kunnen dragen aan maatschappelijke uitdagingen zijn innovatieve oplossingen nodig. Voor het 

ontwikkelen daarvan is behoefte aan (nieuwe) innovatiemethodieken, governance- en financierings-

modellen, werkvormen en beleid. De term sleutelmethodologieën wordt gehanteerd voor een brede 

verzameling van dergelijke instrumenten; de gereedschappen van de architecten van verandering. 

Sleutelmethodologieën zijn dus niet gekoppeld aan een specifiek maatschappelijk vraagstuk of transitie, 

maar kunnen voor allerlei uitdagingen worden ingezet. 

 

De Kennis en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) heeft als doel de opschaling 

van innovatie te versnellen en daarmee tot grotere maatschappelijke impact te komen. De KIA MV 

organiseert de verbetering, ontwikkeling en toepassing van methodieken, werkvormen en modellen voor 

succesvolle missiegedreven innovatie. Daarmee versterkt het de thematische Kennis en Innovatie 

Agenda’s in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB) en de missie 

omgevingsveiligheid. 

 

Binnen de KIA Sleuteltechnologieën is het onderdeel Key Enabling Methodologies opgenomen. 

Sleutelmethodologieën, ook wel Key Enabling Methodologies (afgekort KEM’s), zijn belangrijke groepen 

van methoden en tools waarmee we transitievraagstukken kunnen aanpakken. 

 
Figuur: Samenhang Sleuteltechnologieën, Sleutelmethodologieën en Social Sciences (bron: KIA sleutelmethodologieën) 

 

Het zijn de gereedschappen van de ‘verander-professional’, zoals de consultant, ontwerper of architect 

die werkt aan het teweegbrengen van verandering. KEM’s zijn een middel en ze geven houvast, structuur 

en richting in het proces dat verander-professionals doorlopen. KEM’s vertellen hoe we een gezamenlijk 

doel kunnen formuleren, hoe we dat doel kunnen bereiken en hoe we oplossingen kunnen ontwikkelen. 

Door KEM’s op de juiste manier in te zetten, zullen de ontwikkelde oplossingen tot de gewenste impact 

leiden. 
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Figuur: Overzicht van de KEM’s (bron: KIA sleuteltechnologieën) 

 

Track-record Inholland 

Hogeschoolbreed is het concept van de Inholland-professional uitgerold. Met name de benodigde 

vaardigheden liggen in lijn met het gedachtengoed van Missiegedreven Innovatie en de KEM’s. Alle 

opleidingen werken aan elementen in de curricula die bij kunnen dragen aan het ontwikkelen van 

vaardigheden. Denk aan ontwerpend denken, design thinking en co-creatie. 

 

Specifiek heeft het domein CrB veel expertise op het gebied van innovatiemethodieken, modellen en 

werkvormen. Een zestal lectoren bundelt kennis en kunde om de tools binnen Inholland beschikbaar te 

stellen en studenten ‘spelenderwijs’ vaardig te maken. Het concept van Inholland-labs is bij uitstek 

geschikt om in tripel- en quadrupel-helix-verband te experimenteren en leren. Maar ook elders is 

relevante expertise, denk bijv aan de lectoraten HRM en ondernemerschap, Leren en ontwikkelen en 

Finance en Accountancy (oa waardecreatie en opschaling) bij BFL en inzichten in gedragskunde bij O&I.  
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Sleuteltechnologieën 
Technologieontwikkeling is continu gaande en gebeurt op veel plaatsen overal in de wereld. Wat vandaag 

een veelbelovende technologie is, kan morgen een doorbraaktechnologie zijn en overmorgen mainstream 

technologie worden. Iedere lijst met opkomende en betekenisvolle technologieën is daarmee een 

momentopname en aan dynamiek onderhevig.  

 

Ordening van technologieën  

Parallel aan het KIA-traject in 2017 heeft het ministerie van EZK een verkenningstraject ingezet waarbij 

samen met highlevel-experts uit diverse gremia breed werd gekeken welke sleuteltechnologieën voor 

Nederland kansrijk zijn, zowel vanuit wetenschappelijk perspectief als vanuit maatschappelijk/economisch 

perspectief. Het resultaat van deze verkenning is een lijst van sleuteltechnologieën:  

• Fotonica en lichttechnologieën, zoals geïntegreerde fotonica  

• Nanotechnologieën, zoals nanomaterialen  

• Quantumtechnologieën, zoals quantum computing  

• High-tech:  

• Digitale technologieën, zoals artificiële intelligentie en security 

• Geavanceerde materialen, zoals dunne film en coatings 

• Chemische technologieën, zoals katalytische technologie 

• Life science-technologieën, zoals industriële biotechnologie  

• Engineering- en fabricagetechnologieën, zoals robotica  

 

Track-record Inholland 

Uiteraard is TOI  actief op een aantal technologieën, in verschillende gevallen samen met andere 

domeinen (oa AFL en GSW). Specifiek zijn we sterk in Luchtvaarttechnologie, Composietmaterialen, 

Medische beeldvorming, Groene biotechnologie, Medische technologie, Robotica en 

Landbouwtechnologie (smart farming). De technologieën worden gericht op toepassingsgebieden die 

binnen Inholland relevant zijn, in samenhangende grotere programma’s (smart maintenance, smart cure 

and care, resilient networks, smart farming).  
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Bijlage 1: Toelichting op opdracht en doorlopen proces 

 

In juli 2021 heeft het DO opdracht gegeven voor het uitvoeren van een portfolio-analyse ‘nieuwe stijl’: 

een verkenning van ons huidige palet in onderwijs en onderzoek, maar ook een analyse van relevante 

externe maatschappelijke trends en vraagstukken. Daarbij is ook gekeken in hoeverre die vraagstukken 

aan de orde komen in onderwijs en onderzoek. De rapportage is bedoeld als analytische basis om keuzes 

voor de toekomst te kunnen onderbouwen en vormt dan ook directe input voor het strategisch traject dat 

uitmondt in een nieuw instellingsplan. Die keuzes voor de toekomst zijn gericht op het identificeren van 

kansen voor de toekomst. Gaandeweg het traject is dat steeds nadrukkelijker verbonden met het 

identificeren en uitwerken van profilerende thema’s voor de organisatie. 

 

Externe analyse 

De externe analyse is begonnen met een exploratieve fase waarin we gebruik hebben gemaakt van 

bestaande verkenningen van maatschappelijke trends. Daarbij hebben we ontwikkelingen in ogenschouw 

genomen die beleidsmatig relevant zijn (ontwikkelingen in het onderwijsbestel bijvoorbeeld, met 

bijbehorende literatuur als de strategische agenda hoger onderwijs van OCW, maar ook de OECD 

publicatie Trends shaping Education). Daarnaast keken we naar zaken die vakinhoudelijk relevant zijn voor 

ons onderwijs en onderzoek. Op dat laatste hebben we verder ingezoomd, omdat dit van belang is om te 

komen tot profilerende thema’s.  

 

Een groot deel van de thematische onderzoeksfinanciering (tweede geldstroom) is ingericht langs 

maatschappelijke thema’s (het missiegedreven innovatiebeleid, maar ook thematische pijlers in Horizon 

Europe). Daarnaast zijn er breed erkende, internationale agenda’s voor maatschappelijke uitdagingen en 

doelen zoals de Sustainable Development Goals, en er zijn onderzoeksagenda’s zoals de NWA en de 

onderzoeksagenda van de VH. We hebben een synthese gemaakt van de thema’s die uit deze agenda’s 

naar voren komen. Op basis van bestaande informatie zoals publicaties, jaarplannen, en overzichten van 

verstrekte onderzoekssubsidies hebben we kwalitatief aangegeven in hoeverre Inholland op dit moment 

aan die thema’s werkt in onderwijs en onderzoek. Dit is uitsluitend bedoeld om bestaande zwaartepunten 

en sterkten in beeld te brengen, niet om een overzicht te creëren van alle bestaande activiteiten op alle 

thema’s.  

 

Interne analyse  

In de interne analyse hebben we de belangrijkste ontwikkelingen van onderwijs en onderzoek in kaart 

gebracht. Ook deze analyse is erop gericht om bestaande sterkten en kansen te identificeren, en de 

couleur locale van Inholland te beschrijven om daarmee onderbouwing te bieden voor het kiezen van 

herkenbare, krachtige thema’s voor de toekomst. Daartoe zijn ‘klassieke’ portfolio-indicatoren 

geanalyseerd, zoals (prognoses van) instroom (ook ten opzichte van andere hogescholen in de randstad 

en landelijke ontwikkelingen) en doorstroom, maar ook naar het geografisch perspectief van onze 

instroom en de omvang en inhoud van het onderzoeksportfolio.  

 

Gesprekken met domeinen 

Op basis van de interne en externe analyse is gesproken met de MT’s van alle domeinen. Het doel van 

deze gesprekken was het valideren van de analyses, het aanscherpen en verrijken van de analyses met 

toelichtingen op opmerkelijke trends, en het strategisch vooruitblikken op kansen en knelpunten voor het 

betreffende domein. De uitkomsten van deze gesprekken hebben we gebruikt voor het doorontwikkelen 

van de portfolio-analyse naar deze eindnotitie; ze vormden bijvoorbeeld ook belangrijke inbreng voor het 

identificeren van inhoudelijke elementen van de profilerende thema’s.  
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Strategische sessie 

Op 30 november is er een strategische sessie georganiseerd, waarbij naast het DO ook een brede 

vertegenwoordiging van onderzoeksexperts binnen Inholland aanwezig was, lectoren maar ook managers 

onderwijs &onderzoek en beleidsmedewerkers. Op grond van al het op dat moment beschikbare 

materiaal zijn de contouren van mogelijke profilerende thema’s geschetst. In deelsessies hebben 

deelnemers gereageerd op die contouren, verbanden tussen onderwerpen in kaart gebracht, aangegeven 

wat nog ontbrak of juist zou kunnen worden geschrapt, en welke onderzoeksactiviteiten, 

partnerschappen, onderwijsonderdelen etc al bestaan die invulling en kleur kunnen geven aan de 

thema’s. Al die inbreng is benut voor het opstellen van deze eindrapportage. 

 


