
  Campushogeschool 
  Als hogeschool met campus onderscheidt zich de 

hogeschool Emden/Leer door korte wegen en een 
persoonlijke sfeer. Wij engageren ons voor een 
sterk gemeenschapsgevoel en ervoor dat de men-
sen die bij de hogeschool behoren zich met deze 
identificeren. In het centrum van ons werk staan de 
studenten. Op onze campus zal het druk en leven-
dig zijn. De campus zal ruimte geven voor open-
bare diskussies en wetenschappelijk debat. 

   Maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en duurzaamheid

  We zetten ons op de verschillende gebieden van 
ons werk in voor een duurzame maatschappelijke 
ontwikkeling. Onze studenten zullen in staat wor-
den gesteld, om sociale verantwoordelijkheid te 
overnemen en te handelen in overeenstemming 
met de princiepen van een blijvende ontwikke-
ling. We willen door onze exploratie-activiteiten 
een bijdrage leveren aan de oplossing van de grote 
toekomstvragen op de gebieden techniek, econo-
mie en maatschappij in haar verscheidenheid. Als 
instelling dragen wij ertoe bij, dat het idee van de 
duurzaamheid en duurzame ontwikkeling binnen 
de regio wordt verstevigd.

  Interfacultair en internationaal 
  We hebben ons ten doel gesteld om de interfacul-

taire en internationale samenwerking verder te 
ontwikkelen. Dit is van toepassing voor de oplei-
ding en voor onderzoek. Op onze hogeschool zal jij 
de internationale sfeer en cultuur kunnen beleven.  

Missie, visie, waarden 

   Hogeschool als impulsgever voor de regio 
  We engageren ons voor de technologische, econo-

mische en sociale ontwikkeling in het Noordwesten 
van Duitsland. Ons werk geeft toekomst wijzende 
impulsen voor de regio Oost-Friesland en bevordert 
wetenschappelijke netwerken. Tevens vertegen-
woordigen wij onze regio op de sektoren opleiding 
en onderzoek in Duitsland en het buitenland. Onze 
hogeschool en de regio vormen een sterk verband, 
die synergie opwekt.

  Studenten
  In de opleiding wordt waarde gelegd op een inten-

sieve en individuele begeleiding van onze studen-
ten. We willen zij zo kwalificeren, dat zij met succes 
afstuderen en verantwoordelijke functies in bedrij-
ven en organisaties kunnen aannemen. Daarnaast 
zal de studie op onze hogeschool een wezenlijke 
bijdraag leveren aan de ontwikkeling van de per-
soonlijkheden van onze studenten.

  Medewerksters en medewerkers
  We vinden het belangrijk, dat onze medewerksters 

en medewerkers zich met de hogeschool identifice-
ren. Wij zetten ons in voor werkzekerheid. De con-
text op onze hogeschool maakt het voor onze me-
dewerkers mogelijk, om conform de missie, visie en 
waarden gekwalificeerd en gemotiveerd hun taken 
te kunnen verrichten. Hiervoor is het belangrijk dat 
de medewerkers die ruimtes voor ontplooiing krij-
gen die voor hun werk noodzakelijk zijn.

www.hs-emden-leer.de


