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Harde lockdown, maar tentamens en

praktijkonderwijs mogen doorgaan, aldus het

kabinet eind 2020. Een besluit dat hard

aankwam bij het College van Bestuur. "Maar

gelukkig konden door die maatregel studenten

en docenten elkaar soms toch fysiek zien.”

Philippe Raets, Jacomine Ravensbergen en Sarah
Wilton staan aan het roer van Avans. Raets trad in
september 2021 aan als nieuwe voorzitter van het
CvB. Een school die dit jaar, voor de tiende keer, door
de Keuzegids HBO uitgeroepen is tot beste
hogeschool van Nederland.

“Dat we zo goed zijn, zit hem vooral in de kleine
dingen”, legt Raets uit. Hij geeft als voorbeeld het
optreden van student Roos Robben. Zij bedankte
tijdens de opening van het studiejaar van Avans
namens alle studenten de medewerkers voor hun
inzet. Raets: ”Ik vond dat ontroerend en het raakte
voor mij wel de kern van wat er dit jaar aan de hand
was.”

VLUCHT NAAR VOREN
De opbouw van de eerste fase van de Ambitie 2025
werd in 2021 werkelijkheid. “Alles loopt volgens
planning. We hebben de organisatie klaargezet, 11
nieuwe academies ontwikkeld en een nieuw
management aangesteld”, zegt Raets. “Je ziet een
vlucht naar voren”, vult Wilton aan.

Het afgelopen jaar zijn verschillende experimenten
gedaan. De uitkomsten zijn veelbelovend en maken
het CvB trots. “Die uitkomsten van de experimenten
gaan ons helpen. Een vet compliment voor al onze
mensen”, zegt Raets.

Inmiddels zijn 23 opleidingen aangesloten bij deze
experimenten. Dat betekent ook dat er een steeds
intensievere samenwerking is tussen directeuren van
de verschillende academies. Wilton: “Directeuren
komen wekelijks bij elkaar en delen goede en minder
goede ideeën. Zij bespreken: hoe staan we ervoor?
De samenwerking krijgt hierdoor een boost.”

NPO-GELDEN
In tijden van corona ontvangt Avans NPO-gelden;
geld om achterstanden door corona weg te werken

en de sociale binding te versterken, bijvoorbeeld
door extra personeel in te zetten. “Het loopt”, zegt
Wilton. “Maar een aantal zaken hebben we moeten
uitstellen omdat het vereist dat je elkaar moet zien.”
Wilton doelt op de inspanningen met een sociaal
karakter zoals borrels, seminars en bijspijkerlessen.

STUDENTENWELZIJN
Tussen de lockdowns, de mondkapjesplicht, de
anderhalve meter en het zelftesten door hebben we
hard aan Ambitie 2025 gewerkt. De visie op
onderzoek en doorwerking is vernieuwd en er is veel
gedaan op het gebied van co-creatie en
internationalisering.

“Ik ben het meest trots op de aandacht voor
studentenwelzijn; het eerste onderwerp van de
Ambitie 2025 dat tot besluitvorming kwam”, zegt
Ravensbergen. Dit jaar zijn er extra SLB’ers
aangesteld, meer decanen aangenomen, is de
welzijnsmonitor in gebruik genomen en is Student
Support als ‘one stop shop’ ontwikkeld.

Ook de welzijnsmonitor valt onder het
studentenwelzijn. Die genereert onder andere data
en inzicht in het welzijn van de studenten en
medewerkers. Ravensbergen: “Niet zozeer het
aantal studenten dat het moeilijk heeft, is groter
geworden, maar de problemen zijn ernstiger.”
Gelukkig zien wij als CvB dat veel studenten het goed
blijven doen en zij blij zijn dat ze kunnen doen wat
er op dat moment mogelijk is. “Still going strong! Ze
tonen zoveel veerkracht en zijn
bewonderenswaardig volwassen”, zegt
Ravensbergen.

Avans telt ruim 35 duizend studenten en Raets wil
dat iedereen in de Avansfamilie blijft. “Maar dat is
soms lastig”, vertelt hij. Hij duidt op het gesprek dat
hij onlangs hoorde op NPO Radio 1 met Raimke
Groothuizen, docent Communicatie van Avans. “Je
wilt als docent geen uitval”, zegt Raets. Maar dit jaar
blijkt het moeilijk te zijn om alle studenten vast te
houden. “Niet omdat wij het zo slecht doen, maar

Veerkracht
"Gelukkig zien wij als CvB dat veel studenten
het goed blijven doen en zij blij zijn dat ze
kunnen doen wat er op dat moment mogelijk
is. Ze tonen zoveel veerkracht en zijn
bewonderenswaardig volwassen.”
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door de omstandigheden. Ik kan me dat zo goed
voorstellen. Veel mensen die zo diep door dat dal
gaan door corona. Dat trek ik me altijd wel aan.”

EKP-TERREIN
Gericht op de toekomst is in 2021 geïnvesteerd in
een nieuw gebouw in ‘s-Hertogenbosch. Een
mijlpaal voor Wilton was de aankoop van de
voormalige postsorteerhal op het EKP-terrein. Het
pand wordt verbouwd voor de kunst- en
businessopleidingen van Avans. “Dat pand is de
verpersoonlijking van onze ambitie waar creativiteit,
co-creatie, samenwerking tussen verschillende
Avans opleidingen en hopelijk ook wisselstroom
tussen mbo en hbo samenkomen”, zegt Wilton.
“Het is een heel groot spannend project, dat we in
eigen beheer gaan doen. Hiermee steken we onze
nek uit.”

Wilton zegt dat Avans wat minder bescheiden mag
zijn, bijvoorbeeld op het gebied van het
onderwijsmodel en digitalisering. “Onze digitale
transformatie wekt interesse. We hebben diepte-
investeringen gedaan waarvan wij denken dat ze
vruchten gaan afwerpen. Zo hebben grote partijen

zoals Microsoft en andere hogescholen zich gemeld
met de vraag hoe we onze IT-organisatie hebben
ingericht.”

OPSCHUDDEN
“Kijkend naar 2019 en 2020 is Avans competent en
performant gebleken in het doen wat we ons
voornemen”, zegt Raets. “De schop moet ook nu
weer in de grond; we graven verder. Alle zaken die
we ons hebben voorgenomen gaan we doen.”
Ravensbergen: “We gaan de onderzoeksorganisatie
goed neerzetten. Eindelijk het
internationaliseringsbeleid dat uit 2014 dateert
opnieuw opschudden. We gaan volle kracht voor
diversiteit en inclusie en we willen de masters
doorontwikkelen.”

Raets drukt op het hart: “Niet vergeten dat
levensgeluk ook van zeer groot belang is. Ik hoop als
de lente komt, dat we meer ruimte krijgen.” Volgens
hem hebben we dan nog wel wat in te halen.
“Studenten, docenten en medewerkers kunnen
hopelijk weer goede dingen doen. Dat we maar meer
social events kunnen organiseren.”

College van Bestuur: Jacomine Ravensbergen,
Philippe Raets en Sarah Wilton (v.l.n.r.)
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KENNISMAKEN MET PHILIPPE RAETS
Toen Philippe Raets op maandag 13 september het
woord nam in het Chassé Theater in Breda, was hij
precies 2 weken voorzitter van het College van
Bestuur van Avans. Hij trof het qua timing, zo leek
het: “Ik heb heel september en een deel van oktober
veel mensen ‘live’ kunnen spreken en locaties fysiek
kunnen bezoeken. Ik was ook écht elke dag in
Brabant en heb de sfeer kunnen proeven. Dat was
heel fijn.”

Brabantse gemoedelijkheid
Inmiddels zit ook Philippe het grootste deel van zijn
werkdagen thuis. “Ik kan in ieder geval nog over
mensen op mijn scherm zeggen dat ik ze ooit in het
echt gezien heb”, lacht Philippe. Voor hij begon had
hij al het nodige gehoord over de sfeer en de
Brabantse gemoedelijkheid bij Avans. Het bleken
geen loze woorden. “Ik kan hier nu wel met clichés
gaan strooien, maar het is ook echt zo. Vanaf het
moment dat bekend werd dat ik Paul Rüpp zou gaan
opvolgen kreeg ik van allerlei Avansmedewerkers al
berichtjes. En dan heb ik het niet over het obligate
succes- of proficiat-bericht, maar echt
geïnteresseerde medewerkers die ook iets over
zichzelf en Avans wilden vertellen. Ik wissel over het
algemeen elke 4 of 5 jaar wel van organisatie, maar
zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Communicatie
Net als College van Bestuur-collega Sarah Wilton
(sinds september 2020 in dienst) verruilde Philippe
Rotterdam voor Avans. Hij werkte daar voor de
gemeente Rotterdam, en daarna bij ROC Zadkine.
“Ik kom zelf uit Vlaanderen en daar zijn we heel
bedreven in het verpakken van een boodschap. We
communiceren daar vaak indirect. Als iemand in
Rotterdam je een klootzak vindt, zegt diegene: ‘je
bent een klootzak’. Ik vind dat het altijd beschaafd
moet blijven, maar gedij wel bij directheid. Gelukkig
heb ik tot nu toe absoluut niet het idee dat mensen
bij Avans zich inhouden wanneer er keuzes gemaakt
moeten worden.”

Cadeau
Hij is blij met hoe Paul Rüpp Avans heeft
achtergelaten. “Ik zie dat als een cadeau aan mij.
Wat hij in zijn jaren bij Avans heeft bereikt, is
ontzettend knap. Hoe hij bijvoorbeeld Avans+ en de
Academie voor Deeltijd heeft neergezet. Hij heeft
daar een aantal gedurfde keuzes in gemaakt. Ik ben
geen bange man, dat kan ook niet als je keuzes moet
maken. Ik kan een paar jaar doorkabbelen op de
manier hoe Paul het achterliet, maar dat zit niet in
mij en dat zit ook niet in de organisatie van Avans.

Het is moeilijker om van goed naar uitstekend te
gaan dan van matig naar voldoende, maar dat is wel
waar we met z’n allen voor gaan!”

Basiskamp
“Een belangrijke spil in onze tocht naar een nóg
hoger niveau zijn onze Ambitie-plannen. Plateauplan
1, waarin we ons begeven naar het basiskamp, is
inmiddels uitgevoerd. Een enorm compliment aan
alle mensen die daar een voortrekkersrol in hebben
gehad. Sowieso valt het me op dat bijna iedereen
binnen de organisatie echt achter de
herstructurering staat die we met Ambitie 2025 voor
ogen hebben. De mensen die ik spreek zijn er klaar
voor. Dat is ontzettend belangrijk, en daarom heb ik
bij mijn sollicitatie ook gepolst of dat het geval was.
Op BijAvans.nl kun je prachtig lezen hoe we alles
voor elkaar willen krijgen. Maar als de medewerkers
er niet achter staan, wordt het een lastig verhaal.
Gelukkig bleek dus al snel dat ook het overgrote deel
van de directeuren, docenten en het andere
personeel achter de Ambitie-plannen staan.

Het is een goede zaak dus dat we de eerste concrete
gevolgen nu al terugzien. Denk daarbij aan
herclustering. Tegelijkertijd moeten we ons ook
realiseren dat, net als bij het beklimmen van een
echte berg, de eerste meters nooit de zwaarste zijn.
Maar een prachtige uitdaging wordt het sowieso.”
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Hard standpunt
Het coronavirus is een andere uitdaging waar
Philippe, het CvB en uiteindelijk heel Avans mee te
dealen hebben. In november en december stapelden
de maatregelen zich weer op. Er werd zelfs
gesproken van een toegangsbewijs in het onderwijs.
“Alles rond het virus is zo ingewikkeld omdat je
afhankelijk bent van externe factoren. Voor het
onderwijs zelf was het duidelijk: werken met een
toegangsbewijs is eigenlijk niet te doen. We kregen
te horen: ‘Ach, jullie kunnen toch wel online
onderwijs naast het fysieke onderwijs geven?’ En dus
besloten we daar een hard standpunt over in te
nemen. Bij dit soort zaken is het belangrijk om
duidelijk te communiceren. Ook zodat mensen en
instanties van buitenaf onze argumenten
begrijpen.”

Ambitie 2025
Het valt me op dat bijna iedereen binnen de
organisatie echt achter de herstructurering
staat die we met Ambitie 2025 voor ogen
hebben.

Met z’n allen
“Die heldere communicatie hanteren we ook bij
andersoortige maatregelen, waarvan je verwacht dat
ze minder weerstand opleveren. Met een groep
mensen nemen wij de maatregelen en richtlijnen van
het kabinet tot ons. Die bespreken, wegen én
vertalen we richting de studenten en werknemers.
Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat als we een
weloverwogen keuze maken, dat we die ook met z’n
allen opvolgen. Anders heeft het weinig zin”, doelt
Philippe mede op de herhaalde oproep tot het volgen
van de richtlijnen eind november.

Voor 2022
2022 wordt het eerste ‘volle’ jaar dat Philippe zich
voor Avans inzet. En daar is hij klaar voor. “In 2022
bouwt de Avans-familie verder aan de Ambitie 2025.
Een spannende tocht waarin ik alle vertrouwen heb.
Waarom? Avans heeft geweldige professionals in
huis. Samen met onze studenten en met onze
maatschappelijke partners maken we het onderwijs
van nu en van de toekomst. Ik kijk er enorm naar uit
om met jullie onze opdracht waar te maken.”
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