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Avans leidt wendbare professionals op die in

staat zijn om een leven lang het verschil te

maken; in én voor een duurzame samenleving.

De ondertitel van onze Ambitie 2025 is

‘wendbaar & veerkrachtig’. En dat is precies

waar de coronamaatregelen in 2021 toe

noopten.

Wendbaarheid in ons onderwijs en extra veerkracht
van onze studenten en docenten. Net als in 2020 kon
veel gelukkig toch ‘gewoon’ doorgaan, ondanks
corona. Blended onderwijs en snel schakelen naar
onderwijs op afstand, horen er ondertussen volledig
bij.

In 2021 stonden 35.419 studenten ingeschreven bij
Avans Hogeschool. In 2020 waren dat er 35.1911.
Deze studenten volgden onderwijs bij 57
opleidingen. Deze opleidingen zijn 39 bachelor, 16
associate degree en 2 master. Van deze studenten
volgden 29.924 een voltijdse opleiding, 4.729 een
deeltijd variant en 766 duaal. Met 16.963 studenten
in ’s-Hertogenbosch, 1.375 in Tilburg, 16.676 in
Breda en 405 in Roosendaal.

In Dordrecht namen 54 van onze derde- en
vierdejaarsstudenten deel aan praktijkopdrachten
van Career Boost. Career Boost is een samenwerking
van het bedrijfsleven uit de regio Dordrecht, de
gemeente Dordrecht en vijf hogescholen.

AMBITIE 2025
Met Ambitie 2025 werken we aan flexibel onderwijs,
meer keuzevrijheid voor studenten en ruimte om
interdisciplinair samen te werken aan uitdagende
(duurzaamheids)vraagstukken. Dit vereist intensieve
samenwerking over opleidingsgrenzen heen. Extern,
in co-creatie met het werkveld, zodat we samen
zorgen voor onderwijs, onderzoek en relevante
kennisontwikkeling. Dit doen we door steeds heel
gericht te experimenteren en daarvan met elkaar te
leren.

Zo bouwen we aan de realisatie van Ambitie 2025.
Onder leiding van een transitiedirecteur werkte het
transitieteam de werkwijze voor de komende jaren
uit. We organiseren en begleiden de experimenten
vanuit de bouwblokken Onderwijs, Co-creatie,
Organisatie en Technologie & Data. En in 2021
voegden we ook het bouwblok Onderzoek toe.

Via de experimenten komen we, stap voor stap, bij
een volgend plateau in onze klim naar Ambitie 2025.
In 2021 hebben we plateau 1 bereikt en maakten we
ons klaar voor het bereiken van plateau 2 in 2022.

1 Aantal studenten op peildatum 1 oktober dat ingeschreven staat bij Avans Hogeschool (voor het aantal studenten op peildatum 1 oktober
dat ingeschreven staat bij Avans Hogeschool en een collegegeldverplichting heeft, waren deze aantallen 34.907 in 2021 en 34.859 in 2020).
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DIPLOMA-UITREIKING 2021
In 2021 mochten we in totaal 12.883 diploma's
uitreiken. Daarvan waren 48 Masterdiploma's, 1058
Associate degree diploma's, 5170 Bachelor- en 6607
Propedeusediploma's.

Diploma-uitreiking
Ook dit jaar geen ‘traditionele’ diploma-uitreikingen.
Afstudeerders van Avans ontvingen vorige week hun
diploma onder meer tijdens de drive through

diplomeringen in Maaspoort in Den Bosch en op de
Kunstijsbaan Breda. Er waren dansers, dj’s,
lasershows en lovende woorden van docenten voor
de studenten die met hun familie in de auto hun
diploma kwamen ophalen in de evenementenhallen.

ONLINE EN HYBRIDE
STUDIEKEUZEACTIVITEITEN
In januari en maart 2021 was het door corona voor
studiekiezers enkel mogelijk om online
studiekeuzeactiviteiten te volgen. Via de online
campus volgenden duizenden leerlingen en hun
ouders verschillende voorlichtingsrondes. Het online
alternatief voor open dagen werd goed beoordeeld,
maar sfeer kunnen proeven op de Avanslocaties
werd ook echt gemist.

In november was een hybride open dag mogelijk:
eerst volgden bezoekers online voorlichtingen.
Daarna waren studiekiezers welkom op locatie voor
een programma voor het ontmoetten van docenten
en studenten, de sfeer proeven en echt ervaren of
een opleiding past. Door een goede spreiding van de
bezoekers en een 1 ouderbeleid was dit haalbaar op
locatie met de toen geldende maatregelen.

Nieuw was dit jaar ook de online Start je studiekeuze
week in december, voor leerlingen in het voorlaatste
jaar van de middelbare scholen. Deze online
workshops vervangen de voorlichtingen op scholen.
Ook was er in maart en in december tijdens deze
week een webinar voor ouders van middelbare
scholieren over studiekiezen.
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FLEXIBILISERING
Om een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor iedere
student waar te kunnen maken, richten we ons
onderwijs en onderzoek flexibel in, in co-creatie met
het werkveld. We brengen flexibiliteit aan in ons
bestaande onderwijs. Hiervoor is het nodig dat we
de organisatie van ons onderwijs en de omvang van
de onderwijsblokken harmoniseren en
standaardiseren. Daarnaast zorgen we voor meer
variatie in ons aanbod. Als eerste stap ontwikkelden
we hiervoor vorig jaar een nieuw onderwijsmodel.
Dit jaar zetten we de volgende stap en
experimenteerden we met dit nieuwe model. We
maakten blauwdrukken om nieuwe
opleidingsprogramma’s te ontwikkelen en om
studenten eenvoudiger te laten switchen tussen
verschillende opleidingen. Ook maakten we een
interdisciplinair onderwijsprogramma over
Energietransitie.

Met technologie en data versnelden we de
ontwikkeling van het nieuwe onderwijs. Studenten
deeltijd kunnen flexibel onderwijs kiezen via de
digitale tool Avans Study Path. Iedere student en
docent kan gebruik maken van het nieuwe
leermanagementsysteem Brightspace. Studenten
kunnen apps gebruiken die dagelijks inzicht geven in

hun persoonlijke omstandigheden en
studieomstandigheden.

De ervaringen die we met de experimenten hebben
verzameld delen we in 2022 met de hele organisatie.
Voor de volgende stap naar een persoonlijke
leerroute voor iedere student, met verdieping of
verbreding, naar een diploma dat voldoet aan de
landelijke eisen.

Artificial Intelligence
De Academie voor Deeltijd (AvD) is voorloper in het
realiseren van de Ambitie 2025 en het bijbehorende
onderwijsmodel. In het modulaire deeltijdonderwijs
dat AvD biedt, staat per module een (deel)beroeps-
prestatie centraal. Studenten bouwen hun opleiding
op uit verschillende modules, die ze deels zelf
kunnen kiezen. Bovendien toetst de AvD steeds meer
leerwegonafhankelijk. In 2020 bood de academie 40
modules aan op Associate degree- en
bachelorniveau. In 2021 waren dit er 90. Daarnaast
startten in 2021 de eerste cursisten met losse
modules, los van het volledige diplomatraject. In
2021 startten ook de eerste interdisciplinaire
modules: Artificial Intelligence en Avans Innovative
Studio (AIS).
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Eerste Edubadges voor Associate degree
studenten
Avans Academie Associate degrees (AAAd) was de
eerste Avansacademie die edubadges mocht
uitreiken aan studenten. Dat gebeurde binnen een
pilot van SURF, de eigenaar van edubadges. Naast
hun ‘normale’ diploma ontvingen studenten deze
nieuwe digitale certificaten die aantonen over welke
kennis en vaardigheden ze beschikken. Studenten en
werkenden kunnen edubadges verdienen binnen
hun opleiding, maar ook met extra
curriculaireactiviteiten.

VRAAGFINANCIERING
Een voorbeeld van flexibilisering (met name
differentiatie), is de deelname van Avans Hogeschool
aan het landelijke experiment: 'Vraagfinanciering'.
Het experiment startte op september 2016, en zou
lopen tot en met 31 augustus 2024. Het doel ervan
was dat hbo- en Ad-opleidingen beter zouden
kunnen aansluiten op de wensen van het werkveld
en bij de behoeften van de deeltijdstudent. Het
ministerie van OCW heeft dit landelijke experiment

niet verlengd. Studenten die voor 1 september 2019
al deelnamen kunnen er tot 31 augustus 2024
gebruik van blijven maken.

Conform het formele besluit experiment
Vraagfinanciering hoger onderwijs worden in de
tabel de gevraagde gegevens over 2021
gepubliceerd.

Tabel Vraagfinanciering

a. De instroom van studenten met collegegeldverlaging in toegelaten opleidingen. 4 studenten

b. De gemiddelde verblijfsduur van studenten met collegegeldverlaging in de toegelaten
opleidingen. 4 jaar

c. De hoogte van het gevraagde collegegeld en andere eigen bijdragen ten behoeve van
het aanbieden van modules bij de toegelaten opleidingen.

€2.500 per
collegejaar

d. De hoogte van het gevraagde instellingscollegegeld voor studenten die aan de toegelaten
opleidingen studeren zonder collegegeldverlaging.

€5.000 per
collegejaar

e. Het aantal vouchers per student in de toegelaten opleidingen. 20 vouchers

f. De tijdstippen waarop studenten aan de toegelaten opleidingen een beroep hebben
gedaan op de collegegeldverlaging.

voor aanvang van
de modules

g. Het aantal studenten met collegegeldverlaging dat de toegelaten opleiding met diploma
heeft afgesloten. 5 studenten

h. Het aantal studenten met collegegeldverlaging dat het totale aantal studiepunten
behorend bij de vouchers heeft behaald. 5 studenten
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AVANS+
Avans+ heeft als doelstelling het verzorgen van
(post)bachelor- en Masteropleidingen. De
omzetgroei van de afgelopen jaren is gecontinueerd.
In 2021 is de internationale Bachelor of Nursing
(BON) gestart met 64 deelnemers uit Indonesië.
Daarnaast zijn meerdere projecten voor Nederland
Leert Door (NLLD) uitgevoerd. Vanuit deze NLLD
modules zijn nieuwe initiatieven voor de zorg en ICT
ontstaan. Zorg en ICT zijn domeinen waarin de
arbeidsmarkt vraagt om nieuwe initiatieven voor
werken en opleiden. In 2022 worden deze
ontwikkelingen voortgezet.

Ziekte en verzuim door corona, in combinatie met
thuiswerken en de inrichting van nieuwe ICT-
systemen, heeft er toe geleid dat medewerkers van
Avans+ in 2021 een hoge werkdruk hebben ervaren.
In 2022 wordt extra aandacht aan de werkbelasting
besteed.

DOCENTKWALITEIT
Onze medewerkers hebben een voorbeeldfunctie
naar studenten. Als wendbare en veerkrachtige
professionals blijven ook zij zich continu
ontwikkelen. Dit deden we met de basisopleidingen
van BDB+ en met leertrajecten over digitale didactiek
en vraaggericht werken met SDG's in het onderwijs.

Een kritische en onderzoekende houding is
belangrijk voor alle studenten en docenten van
Avans. Interdisciplinair samenwerken aan
uitdagende vraagstukken - over opleidingsgrenzen
heen en in co-creatie met het werkveld - maakt
onderzoek en kennisontwikkeling extra belangrijk.
Daarom werkten we in 2021 aan een
leergemeenschap Onderzoekend Vermogen

Ontwikkelen voor docenten van verschillende
opleidingen. Deze gaat begin 2022 van start.

Daarnaast konden docent-onderzoekers in 2021 het
leertraject 'Succes met je onderzoekvoorstel' volgen.
Dit traject ontwikkelden we zelf. Het leert docent-
onderzoekers hoe ze een succesvolle
subsidieaanvraag schrijven. Dit traject krijgt een
vervolg in 2022.

INTERDISCIPLINARITEIT
Met elkaar kunnen samenwerken aan
interdisciplinaire vraagstukken is belangrijk voor
onze studenten en toekomstige professionals. Het
heeft daarom een belangrijke plek in ons onderwijs.

Interdisciplinair en multidisciplinair studeren en
werken vraagt een andere werkwijze van onze
docenten en inrichting van de organisatie. Daarom
hebben we in 2021 met experts een uitgebreide
analyse gemaakt van opgedane kennis, ervaringen
en leeropbrengsten van interdisciplinair onderwijs
tot nu toe. Op basis hiervan formuleerden we
aanbevelingen om interdisciplinair onderwijs bij
Avans te ontwerpen en organiseren.

Tabel Basisopleidingen BDB+
Docenten

0,4 fte
BDB-A

T % BDB-B
T % BDB-C

T % BDB-D
T % BDB

landelijk %

tot 2015 719 695 97% 654 91% 517 72% 471 66% 648 90%

van 2015 tot 2019 450 424 94% 421 94% 274 61% 278 62% 410 91%

van 2019 tot 1-5-2021 416 277 67% 241 58% 60 14% 72 17% 212 51%

van 1-5-2021 152 21 14% 11 7% 3 2% 3 2% 6 4%

Totaal 1737 1417 82% 1327 76% 854 49% 824 47% 1276 73%

Vrijstellingen 884 130 309 18

20 Onderwijs



Multidisciplinair project in Zuid-Afrikaans
township
10 studenten van verschillende opleidingen werkten
samen aan een project in Zuid-Afrika. De een
studeerde hiermee af, een ander volgde een
multidisciplinair project. Ze maakten samen een
ontwerp voor een shared service centre in Township
Dunoon. Dit is een fysieke locatie in een sloppenwijk
van Kaapstad met maatschappelijke diensten zoals
kinderopvang. Ook werkten ze aan de invulling van
publieke diensten op zogenoemde court yards, open
onbebouwde plekken in de wijk. En ze bedachten
oplossingen voor het afvalprobleem en om de
veiligheid te vergroten.

Het coronavirus zorgde wel voor een grote
uitdaging, want afreizen naar Zuid-Afrika ging niet.
“We doen alles online. Van gesprekken met locals en
de gemeente Capetown, tot gastcolleges over
criminaliteit. Dat gaat goed, maar we zouden ons
nog beter kunnen inleven in de inwoners als we er
daadwerkelijk heen konden”, aldus een van de
studenten.

Career BOOST
Vanaf 15 juni 2021 vormen gemeente Dordrecht,
Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland,
Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool, Da
Vinci College en Economic Development Board
Drechtsteden een samenwerkingsverband voor meer

hoger onderwijs in de Drechtsteedse regio, voor
jongeren én werkenden. Avans neemt deel aan het
onderdeel Career Boost. Career Boost ontwikkelt en
organiseert samen met de ondernemers stages,
onderzoeksprojecten, minoren en
afstudeerprojecten voor derde- en vierdejaars
bachelorstudenten. 

Een voorbeeld is de interdisciplinaire stage- en
projectopdracht Pakjesboot. De gemeente
Dordrecht streeft naar schonere lucht in de
binnenstad. Daarom stimuleert zij ondernemers en
onderwijsinstellingen om bij te dragen aan de
realisatie van duurzame stadsdistributie, waarbij
kleine en schone voertuigen de distributie van en
naar de stad verzorgen. Studenten van verschillende
opleidingen van de deelnemende hogescholen
werken aan een emissieloze bevoorrading van de
Dordtse binnenstad met autonoom varende bootjes.

KENNISPROGRAMMA'S
Onze studenten en docenten zijn maatschappelijk
betrokken en zetten zich in voor een veilige,
gezonde, duurzame en rechtvaardige samenleving.
Bijvoorbeeld door deel te nemen aan Avans-
onderzoeken rond verschillende maatschappelijke
vraagstukken. Met Ambitie 2025 versterken we de
verbinding tussen ons onderwijs en ons onderzoek.
In 2021 zijn we daarom begonnen met de
ontwikkeling van kennisprogramma’s.
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In de kennisprogramma's laten we zien welke kennis
we ontwikkelen met ons pratkijkgerichtonderzoek
en hoe deze kennis doorwerkt in ons onderwijs, het
kennisdomein, het werkveld en de samenleving. Elk
kennisprogramma heeft een onderzoeksdeel en een
onderwijsdeel. Het onderwijsdeel bestaat uit
onderwijs in de vorm van:

• interdisciplinaire tracks en keuzemodules van
Associate degrees en bachelors;

• afstudeerprojecten en onderzoeksstages voor
bachelors;

• professional masters;
• professional doctorates;
• leernetwerken, gericht op het uitvoeren van

praktijkgericht onderzoek.

Het onderzoeksdeel bestaat uit de onderzoekslijnen
en projecten waarin onderzoekers onderzoek
verrichten. Het onderzoek is gericht op het
ontwikkelen van kennis die overdraagbaar is en die
doorwerkt naar het werkveld en het opleiden en
nascholen van professionals. De kennisprogramma's
zijn verbonden aan onze thematische zwaartpunten.
Ze worden in gezamenlijkheid opgesteld door
betrokkenen vanuit lectoraten, opleidingen en
externe strategische partners. Dat leidde in 2021 tot
de ontwikkeling van kennisprogramma’s voor de
volgende thema’s:

• Brede welvaart en nieuw ondernemerschap;
• Gezondheid, zorg & welzijn;
• Technologische innovatie in energie- en

materiaaltransitie;
• Veilige en veerkrachtige stad en omgeving;

• Creativiteit en kritische verbeelding;
• Toegepaste Artificial Intelligence (AI).

We hebben de inhoudelijke thema’s omschreven in
een onderzoeksmagazine, dat hier te lezen is.
Daarnaast zijn we een pilot gestart met daarin een
onderwijsportfolio voor het kennisprogramma
Technologische innovatie in energie- en
materiaaltransitie. De uitkomsten van deze pilot
passen we volgend jaar toe in andere
kennisprogramma’s.

Verbinding onderwijs onderzoek
Met Ambitie 2025 versterken we de verbinding
tussen onderzoek en onderwijs. Dit doen we door:

• per thematisch zwaartepunt een
kennisprogramma op te stellen, waarbij elk

kennisprogramma een onderzoeksdeel en een
onderwijsdeel bevat;

• binnen ieder kennisprogramma in co-creatie
onderwijs te ontwikkelen;

• studenten de mogelijkheid te bieden op
verschillende momenten en voor een langere
periode tijdens hun (studie)loopbaan bij een
kennisprogramma aan te sluiten;

• interdisciplinaire samenwerking en
professionalisering van student- en
docentonderzoekers te faciliteren in een
community of research & practice;

• te voorzien in creatieve broedplaatsen en
gedeelde werkplekken, waaronder living labs en
gedeelde projectruimtes.

Zie ook het hoofdstuk Onderzoek. Uitgebreide
informatie over de kennisprogramma’s en de
thematische zwaartepunten is te lezen in onze
nieuwe visie op onderzoek.

CO-CREATIE
Ons werkveld kent veel sectoren en is voortdurend
in ontwikkeling. Dit vraagt om een hogeschool met
een breed profiel waar studenten in verschillende
fasen van hun leven terechtkunnen. Met een aanbod
dat aansluit bij de arbeidsmarkt en de vragen uit de
brede regio, landelijke en internationale
ontwikkelingen.
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Avans & Defensie ontwikkelen
Managementopleiding voor Defensie
De Academie voor Deeltijd (AvD) ontwikkelde in co-
creatie met het Instituut Defensie Leergangen een
managementopleiding, speciaal voor adjudanten
van Defensie. Defensie had behoefte aan deze
opleiding, omdat het werk van de adjudant-
onderofficier steeds complexer wordt. Dat vroeg om
een maatwerk-opleiding, waarvoor de kennis en
ervaring van Avans nodig was.

Rien Brouwers, directeur AvD: “Wij gaan graag
relaties met onze partners aan, die zorgen voor een
win-winsituatie. Waarin wij onze partners kunnen
helpen, maar waar we inbreng vanuit het werkveld
ook kunnen toepassen als we opleidingen maken.”
Bekijk deze video hoe Avans dat heeft gedaan met
het ministerie van Defensie.

We vinden een goede verbinding met ons werkveld
belangrijk. We willen samen werken aan oplossingen
voor vraagstukken die in het werkveld leven. Co-
creatie zien we als een inspirerende samenwerking
met bedrijven en instellingen, als basis voor het
ontwerp en de uitvoering van ons onderwijs en
onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn Urban Living
Lab’s, BIC, Factory of the future, Fort Isabella, de
AMX week en de leergemeenschappen. Hierdoor
kunnen studenten en docenten intensief
kennismaken met de praktijk. Waar ze meedenken
over én mee ontwikkelen aan die praktijk.

Co-creatie gaat verder dan de
samenwerkingsvormen die we al kennen. Samen
met onze werkveldpartners bouwen we aan relaties
waarbinnen we als strategische partners invloed
hebben op de realisatie van elkaars ambities. Daarom
is de uitdaging voor de komende jaren: investeren in
co-creatie met het werkveld en het ontwikkelen en
onderhouden van strategische partners. Dit gaan we
doen met een duidelijke visie die richting geeft aan
de gevraagde talent- en kennis ontwikkeling voor
onze regio. En die bijdraagt aan de transitie naar een
duurzame samenleving.

Duurzamer mkb in Breda
Avans, gemeente Breda, PwC, REDview BI en
Stichting Breda Circulair sloten in 2021 een
samenwerkingsverband voor 3 jaar om het mkb in
Breda te verduurzamen. Vanaf april 2021 helpen elk
jaar 150 tot 200 bedrijfskundestudenten van Avans
het bedrijfsleven in Breda met duurzaam
ondernemen. Tweedejaarsstudenten brengen eerst
in kaart hoe duurzaam Bredase bedrijven zijn.
Vervolgens adviseren tweede-, derde- en
vierdejaarsstudenten hoe bedrijven kunnen
verduurzamen. Daarnaast ontwerpen ze creatieve en
innovatieve oplossingen en implementeren ze
verbeterpunten. Ze maken een logistiek proces
bijvoorbeeld duurzamer. Ontwerpen en
implementeren innovatieve producten of diensten.
Bedenken oplossingen voor armoedebestrijding. Of
ze verbeteren de kwaliteit van onderwijs. De 5
partners verwachten dat ze jaarlijks 65 bedrijven
kunnen ondersteunen.

Avans en MKB
Avans, gemeente Breda, PwC, REDview BI en
Stichting Breda Circulair sloten in 2021 een
samenwerkingsverband voor 3 jaar om het
mkb in Breda te verduurzamen.

INTERNATIONALISERING
Internationalisering is een integraal onderdeel van de
onderwijsprogramma’s van Avans. In het werkveld is
een groeiende behoefte aan internationaal en
intercultureel georiënteerde studenten. Ook
studenten vinden internationalisering steeds
belangrijker. Daarom besteden we meer aandacht
aan internationalisering. Bijvoorbeeld door in 2021
het partnerbeleid met buitenlandse universiteiten
meer te coördineren. Deze aanpak zorgt voor een
professioneler en duurzamer netwerk van
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buitenlandse universiteiten zodat alle studenten van
Avans een internationale ervaring op kunnen doen,
zowel in Nederland als in het buitenland. Ook
begonnen we met een internationale community
zodat de buitenlandse studenten die in Nederland
komen studeren zich thuis voelen en zowel een
fysiek als digitaal “thuis” ervaren.

Avans International community
Avans kent 7 internationale opleidingen. Om te
zorgen dat onze internationale gemeenschap zich
verbonden voelt en verbonden is met de Avans
gemeenschap zijn we in 2021 gestart met het project
Avans International community. De community
organiseerde sociale activiteiten om meer bewustzijn
te creëren voor de internationale gemeenschap. Ook
kreeg het aanbod van het restaurant een
internationaler karakter en zijn interviews met
buitenlandse studenten en medewerkers
gepubliceerd in Punt. De community heeft een
cursus Nederlands verzorgd. Het is bedoeld als
opmaat naar meer extra curriculair aanbod voor
internationale studenten.

Naast deze praktische activiteiten gaat de
community gezamenlijk internationaal
interdisciplinair onderwijs ontwikkelen en zo de
impact van internationalisering vergroten.

Minor BTBD
Bedrijven kloppen vaak aan bij Avans met
uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld het verder
ontwikkelen van hun productidee, de duurzaamheid
van hun product of de marketing van hun product
en de bijbehorende businesscase. In de
internationale minor Biobased Technology &
Business Development die jaarlijks loopt van
september t/m januari gaan studenten met deze
vragen aan de slag. Dit gebeurt in gemengde
groepen met studenten van verschillende
opleidingen (chemische technologie, business
innovation, commerciële economie, milieukunde
etc.) onder begeleiding van docenten en
onderzoekers.

De minor werd dit jaar gevolgd door 44 studenten
van 20 verschillende opleidingen en 10 verschillende
nationaliteiten (Nederland, België, Frankrijk,
Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Italië,
Spanje, Roemenië). Deze studenten zijn met
verschillende opdrachten aan de slag gegaan:

• Mogelijkheden voor het toepassen van de
stengels die overblijven na paprikateelt. De
oplossingen die werden uitgewerkt zijn
toepassing in vloeren voor gymzalen en
toepassing in tuinvlonders.

• Mogelijkheden voor het verwaarden van de
appelpulp die overblijft na appelciderproductie.
Een groep heeft gekeken naar de verwerking van
de appelpulp tot vegan leer. De andere groep
keek naar de extractie van pectine uit de pulp.

• Er is ook gekeken naar de toepassing van geperste
mycelium platen, het toepassen van biochar (uit
pyrolyse) in 3D geprinte biopolymeren en het
verwaarden van een zetmeelrijke reststroom uit
de voedingsmiddelenindustrie.

De resultaten van de studenten zijn vastgelegd in een
businessplan waarin zowel het technisch ontwerp,
marketing als de businesscase aan bod komen. De
resultaten hebben al tot interessante vervolgstappen
geleid.

Erasmus+ INTEGRES
Docent-onderzoekers van het lectoraat Sustainable
Finance & Accounting verbeteren de kennis en
kunde over ‘integrated reporting’ van professoren,
lectoren, docenten en studenten. Dat doen ze samen
met de universiteiten van Bologna, Dublin en Lille en
de Hogeschool Gent. Het project heet Integrated
Reporting and Education for Sustainability
(INTEGRES). De deelnemers onderzoeken hoe
finance & control- en accountancyopleidingen in
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Europa de snelle ontwikkelingen in het bedrijfsleven
en wetgeving voor corporate reporting kunnen
integreren in het onderwijs. In november vond het
eerste Intens Study Program plaats in Breda. De
Europese Commissie ondersteunt het project
financieel in het kader van Erasmus+. Lees hier meer
over de eerste Intens Study Program Week van
november 2021.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
Het onderwijs van Avans kenmerkt zich door de
aandacht voor duurzaamheid en in het bijzonder
voor de Sustainable Development Goals (SDGs).
Door duurzame ontwikkeling en de daaraan
verbonden doelen te integreren in het lesmateriaal,
bereiden we studenten voor op de nieuwe
samenleving. Sinds 2020 is duurzaamheid een
bijzonder kenmerk duurzaam hoger onderwijs in de
reguliere accreditatie van alle opleidingen. Het
streven is dat in 2025 alle opleidingen dit bijzondere
kenmerk hebben behaald. Hiervoor heeft Avans een
eigen handreiking ontwikkeld, waarin eveneens de
internationale agenda van de SDGs is opgenomen.

Om de opleidingen te ondersteunen, heeft Avans
een SDG Hotspot ingericht. De hotspot ondersteunt

de onderwijsprofessionals bij het implementeren van
de SDG-perspectieven.

De activiteiten in de Hotspot bestaan uit 3
onderdelen:

• Inspire: De SDG Hotspot inspireert de organisatie
over de SDG-focus voor onderwijs en onderzoek.
De Hotspot haalt kennis van buiten naar binnen
en legt de verbinding tussen verschillende
opleidingen in de hogeschool.

• Learn: De SDG Hotspot ondersteunt docenten bij
het eigen maken van de SDGs in hun doen en
laten. Dat doet de Hotspot door middel van een
professionaliseringsaanbod en door teamdagen
te begeleiden.

• Create: De SDG Hotspot creëert samen met een
team van docenten uit verschillende opleidingen
SDG-Ateliers. Dat zijn flexibele onderwijsmodules
die studenten een interdisciplinaire leerervaring
bieden met concrete opbrengsten voor de SDGs.

Voorbeelden
In 2021 is een aantal opleidingen en academies zelf
al aan de slag gegaan met de SDGs. Bij sommige
kreeg dat de vorm van een exploratie, bij andere
werden al concrete activiteiten ontplooid.
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Project SustainABLE
De opleiding Bedrijfskunde van AAFM heeft in najaar
van 2021 een ‘hei-sessie’ georganiseerd om
gezamenlijk de scope te bepalen voor de integratie
van de SDGs in het gehele curriculum. Tegelijkertijd
implementeerde het docententeam in de eerste drie
leerjaren het zogenoemde SDG-perspectief in de
eerste drie leerjaren. Ren voorbeeld hiervan is het
project SustainABLE. De studenten maken in leerjaar
1 kennis met de SDGs. In leerjaar 2 gaan ze aan de
slag met SDG-vraagstukken uit het bedrijfsleven. De
studenten onderzoeken bijvoorbeeld wat het
businessmodel van de opdrachtgevende organisatie
voor relatie heeft met de 17 werelddoelen. Of de
organisatie nu veel of weinig doet ter bevordering
van de SDGs, de studenten komen met concrete
verbetervoorstellen. Vervolgens zorgen derde- en
vierdejaars studenten voor de implementatie van de
voorgestelde verbeteringen. Door deze integrale
benadering kunnen studenten met hun
praktijkonderzoek al vanaf het tweede studiejaar
daadwerkelijk impact hebben.

SDGs kiezen
De opleiding Werktuigbouwkunde heeft al vanaf het
begin de organisaties in hun directe werkveld
betrokken bij het inrichten van hun SDG-onderwijs.
Uit die verkenning is een keuze gemaakt met welke
SDGs werktuigbouwkunde een concrete bijdrage
kan leveren aan duurzame ontwikkeling. De directe
impact ligt bij SDG 7 (Betaalbare en duurzame
energie), SDG 9 (Industrie, innovatie en
infrastructuur), SDG 11 (Duurzame steden en

gemeenschappen) en SDG 12 (Verantwoorde
consumptie en productie). Tegelijkertijd kijkt de
opleiding al naar de toekomst. Zij heeft
geconstateerd dat kennis van een
werktuigbouwkundige kan ook goed gebruikt
worden om bijvoorbeeld gezondheidszorg (SDG 3)
vooruit te helpen.

Business innovation
De opleiding Business Innovation van de Academie
voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie
heeft de ontwikkeling van een geheel hernieuwd
curriculum aangegrepen om het SDG-perspectief
volledig te verweven met al het onderwijs. In de
eerstejaars module Innovatie wordt al aandacht
besteed aan verantwoorde innovatiesystemen. In
deze module maken studenten kennis met de
duurzame werelddoelen als een raamwerk waaraan
het morele handelen van mensen en organisaties
beoordeeld kunnen worden. Na deze module
hebben studenten inzicht in complexe problemen en
hoe zij met de geleerde aanpak een bijdrage aan de
oplossing hiervan kunnen leveren. Binnen het
onderwijsconcept van Business Innovation is het idee
dat al het geleerde wordt meegenomen naar een
volgende module. Na afronding van de module
Responsible Innovation wordt van studenten dan
ook verwacht dat ze bij hun keuzes morele
afwegingen kunnen maken. Uitgangspunt hierbij is
dat zolang studenten laten zien afwegingen te
maken het één niet moreel verhevener is dan het
ander.
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Bomen voor afstudeerders
De GreenOffice-studenten Lisa Heyman en Nick den
Bol van Avans Hogeschool zorgden er voor dat alle
afstudeerders van Avans een boom cadeau kregen
en daarmee een nieuw bos creëren. Om de natuur

te helpen herstellen en het Avansonderwijs op den
duur CO2-neutraal te maken. Zo draagt Avans bij
aan de SDG 13, het tegengaan van
klimaatverandering en SDG 15, het leven op land
beschermen en herstellen.

REFLECTIE
In de uitvoering van Ambitie 2025 hebben we in
2021 een flinke stap gezet. Vanuit het basiskamp
hebben we plateau 1 bereikt en zijn we
experimenterend vertrokken naar plateau 2. We
hebben gewerkt aan flexibiliteit, docentkwaliteit,
interdisciplinariteit, kennisprogramma’s, co-creatie
en internationalisering. Met technologie en data
hebben we de ontwikkeling van het nieuwe
onderwijs versneld.

Net als in 2020 moesten we ook in 2021 steeds
aanpassen aan (gedeeltelijke) lockdowns en nog
steeds hebben we veel thuis moeten werken. Dit was
natuurlijk voor velen een tegenvaller. Ondanks dat
hebben we het afgelopen jaar ook weer veel geleerd
over hoe we nog beter online en blended les kunnen
geven. Daarnaast blijven we goed luisteren naar de
wensen van studenten om hen zo veel mogelijk te
ondersteunen en goed te laten studeren. We zijn
allemaal (soms) een beetje corona-moe en hopelijk
wordt 2022 weer een wat normaler jaar.

Kwaliteitszorg
In 2021 vonden 21 opleidingsvisitaties plaats. Dit
waren allemaal opleidingen deeltijd. Het ging hierbij
om 1 herstelbeoordeling van een bacheloropleiding
en om 12 visitaties van bacheloropleidingen en 8
visitaties van Ad-opleidingen binnen het landelijke
experiment leeruitkomsten. Alle opleidingen zijn
positief beoordeeld. Voor de Bachelor of Cabaret
ontvingen we een positief besluit voor de
macrodoelmatigheidstoets. Deze opleiding nemen
we over van de Koningstheateracademie.

Naast de externe visitaties hebben we 12 interne
opleidingsaudits verricht en hebben we 3 audits op
examencommissies uitgevoerd.
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