4 VALORISATIE

Ambitie 2025 behelst mooie uitdagingen. Die
zijn nodig om weerbaar en wendbaar te blijven.
Onderzoek is daarin essentieel omdat we willen
doorgroeien naar een kennisinstelling.

Als hogeschool zien we het als onze opdracht om
een structurele bijdrage te leveren aan de
maatschappelijke uitdagingen in onze samenleving.
Enerzijds door studenten op te leiden die passende
oplossingen en innovaties kunnen ontwikkelen.
Anderzijds door praktijkgericht onderzoek en
valorisatie. Beide in co-creatie met maatschappelijke
organisaties en bedrijven. Avans wil
doorontwikkelen naar een toonaangevende open
science kennisinstelling en een gewaardeerd
kennispartner, zowel in de regio als daarbuiten.
Valorisatie betekent doorwerking; de verwaarding
van kennis. De gezette stappen in 2021 maken het
mogelijk om steeds meer vanaf de start van
onderzoek en onderwijs maatschappelijke en
economische waarde te creëren.

VEREISTE KEUZES GEMAAKT
Doorwerking van kennis begint bij keuzes die we
samen maken. In 2021 stelde Avans een nieuwe visie
op onderzoek en doorwerking vast. Hierin zijn de 4
in het vorige hoofdstuk genoemde thematische
zwaartepunten bepaald om op te focussen.
Daarnaast versterken we de verbinding tussen
onderwijs en onderzoek. Dat doen we door voor elk
van deze 4 onderzoeksgebieden een
kennisprogramma te ontwikkelen. In een
kennisprogramma maken we inzichtelijk hoe de
kennis uit praktijkgericht onderzoek doorwerkt in
het onderwijs, het kennisdomein, het werkveld en de
samenleving.

DOORWERKING IN BREDE ZIN
De waarde van praktijkgericht onderzoek ligt niet
alleen in het opleveren van kennis aan het einde van
een onderzoek. Het zit ook in kennis die we opdoen
tijdens het onderzoek en die we na afloop breder
verspreiden. Naast de inhoud is ook het proces
belangrijk. Betrokkenen leren van elkaar en
ontwikkelen competenties. Ze realiseren
veranderingen en bouwen netwerken. Ze
ontwikkelen tools, producten en lesmateriaal.
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Online talkshow Samen energie maken
Een voorbeeld van kennisdelen is de online talkshow
die Avans en Tilburg University maakten over het
zwaartepunt Energietransitie en bebouwde
omgeving. De vragen 'hoe kunnen burgers,
woningcorporaties, overheden en betrokken
bedrijven samenwerken om het energiegebruik in de
gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken?' en
'wat kunnen we leren van best practices?' stonden
centraal in de talkshow Samen energie maken, op
2 juni de Lochal. Samen met een expertpanel en
ervaringsdeskundigen verkenden de deelnemers de
innovatieve samenwerkingsvormen,
systeeminnovaties en economische modellen. Ook
bespraken ze bestaande initiatieven waarin burgers,
overheden en bedrijven succesvol de energietransitie
in de bewoonde omgeving realiseren.
Panelleden Godelieve Spaas (Avans Hogeschool),
Saskia Lavrijssen (Tilburg University) en Perica
Savanović (Avans Hogeschool) gingen onder leiding
van Martijn Groenleer (Tilburg University) met elkaar,
het publiek en ervaringsdeskundigen in gesprek. De
ervaringsdeskundigen vertelden over de best
practices Urban Living Lab Breda, EnergieRijk Den
Haag en Spinderwind. In de talkshow en in de chat
stelden deelnemers enthousiast vragen en deelden
ze kennis. De pilot is omgezet in een talkshowreeks.
Het is een mooi voorbeeld hoe we gezamenlijk
kennis uit onderzoek kunnen laten doorwerken. De
talkshow over energietransitie terugkijken kan hier.

IMPACT VANAF DE START
Om de zwaartepunten en kennisprogramma’s vorm
en inhoud te geven, zijn we met onze partners in
gesprek gegaan. Wat is hun kennisagenda en hoe
zijn ze tot die agenda gekomen? Welke
samenwerkingen zijn er al en met wie zouden ze nog
willen samenwerken? Hoe kunnen professionals zich
ontwikkelen door deel te nemen aan het
praktijkgericht onderzoek? En welke rol kan een
zwaartepunt en kennisprogramma van Avans daarin
vervullen? Zo maken we qua valorisatie vanaf de start
impact: we beantwoorden kennisvragen voor de
korte termijn én we dragen bij aan de
agendavorming. Daarnaast zien we erop toe dat
werkveldpartners met elkaar en met ons complexe
maatschappelijke dilemma’s aanpakken.

MODEL VOOR VALORISATIEAGENDA
In het najaar van 2021 startte een werkgroep met de
ontwikkeling van een model voor meerjarige
strategische samenwerking met werkveldrelaties. Dit
model helpt zwaartepunten, expertise- en
kenniscentra een specifieke valorisatieagenda te
formuleren. De agenda is gebaseerd op de 5
onderdelen van doorwerking:
1. kennis beter beschikbaar, zichtbaar en geschikt
maken;
2. een ondernemende houding en
ondernemerschap versterken bij onze
onderzoekers en studenten;
3. strategische en structurele partnerschappen
versterken en regionale netwerken beter
benutten;
4. passende ondersteuning bieden, bijvoorbeeld
met Kennis Transfer Officers en een goede
fysieke en digitale infrastructuur;
5. een systeem van monitoring van de
kennisbenutting binnen en buiten Avans.
De aanpak van die agenda gaat uit van bestaande en
succesvolle valorisatiemethoden. Denk aan een
landelijk dekkend en verdichtend stelsel van
bijvoorbeeld hubs en spokes en learning
communities. Ook nemen we de ervaring met
interdisciplinair onderwijs en creatieve broedplaatsen
mee die we opdeden via experimenten van Avans
Ondernemerscentrum.

DOORWERKING IN ONDERWIJS
Kenniscirculatie en de verwaarding van kennis vindt
ook plaats door in co-creatie onderwijs te
ontwikkelen. We bieden studenten interdisciplinaire
onderwijservaringen en voorzien in creatieve
broedplaatsen. Ook in 2021 hebben we hier verder

vorm aan gegeven. We hebben in 2021 de learnings
van de Avans Multidisciplinary eXperience (AMX)
opnieuw opgehaald. De meerwaarde van de aanpak
heeft zich bewezen en nu rollen we het uit in het
reguliere onderwijs. Co-creatie met het werkveld en
de interdisciplinaire aanpak is steeds meer
vanzelfsprekend. In projecten, en ook in het
onderwijs. Dat komt mede doordat het nu een
nadrukkelijk onderdeel is van de Ambitie 2025.

VOORBEELDEN
Dezelfde onderwijsaanpak komt ook terug bij de
creatieve broedplaatsen waarmee we hebben
geëxperimenteerd. De Avans Innovative Studio (AIS)
is daar een voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn
het Incubator Fort Isabella, de Urban Living Labs (ULL)
in Breda, en de werkwijze van City Deal Kennis
Maken (CDKM). Avans is een van de deelnemende
scholen aan CDKM. We stellen een coördinator
beschikbaar om samen met studenten vanuit diverse
disciplines uit mbo- en hbo-instellingen en bedrijven
en organisaties te helpen. Ook voor de creatieve
broedplaatsen geldt dat we werken aan een
doorvertaling naar het reguliere onderwijs. Tevens
werken we voor de broedplaatsen aan de
geïntegreerde en structurele aanpak van
kennisvalorisatie.
Corona Challenge
Samen met het lectoraat Zorg rond het Levenseinde
van Avans organiseerde City Deal Kennis Maken
(CDKM) in ‘s-Hertogenbosch en Breda afgelopen
jaar de CDKM Corona Challenge. Een challenge
waarbij studenten verhalen over leed en veerkracht
in coronatijd ophaalden bij elkaar, bij bewoners en
bij instellingen van de stad. Met groot enthousiasme
werkten zo’n 150 studenten van Avans, Breda
University of Applied Sciences (BUas), Curio en
Koning Willem I College (KW1C) aan deze challenge.
Zij gaven de verhalen op een creatieve manier vorm
in fotocollages, portretten, documentaires, en
animatiefilmpjes en podcasts. Vanaf het voorjaar
waren de werken te zien op het online platform van
Agendastad.nl. In juli werden alle resultaten van
Breda offline tentoongesteld en in oktober was de
tentoonstelling van 's-Hertogenbosch.
De coronaverhalen dienen als herdenking en als
inspiratiebron voor een tijd waarin de stad haar
veerkracht toonde. De ultieme droom van de
gemeente en andere betrokkenen is om toe te
werken naar een Zorgzame Stad. In zo’n stad kijken
inwoners naar elkaar om en spelen
onderwijsinstellingen hier een belangrijke rol in.
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HBO SDG-Challenge
Met de SDG-Challenge mobiliseert jongerenbureau
Soapbox samen met de Impact Hub Amsterdam
studenten en organisaties om samen te werken aan
de SDGs. Doel is om organisaties te helpen hun
bedrijfsvoering toekomstbestendig maken en
studenten kennis te laten maken met duurzaamheid
als carriereperspectief. Een SDG-Challenge was er
nog niet voor het hbo. De eerste vond in 2021 in het
voorjaar plaats.
Deelnemers werkten in teams van 10 tot 15
studenten met een begeleider aan een duurzame
opdracht in het teken van een of meerdere
Sustainable Development Goals (SDGs). Een team
bestond niet alleen uit studenten van Avans: er is een
mix gemaakt van studenten van alle deelnemende
hogescholen. Studenten van de Hogeschool van
Amsterdam, Fontys, Windesheim en Saxion kwamen
samen terecht in 1 team. In totaal deden 10 teams
mee. Van Avans deden er 32 studenten mee.
De teams van JustDiggit, Scab Accountants &
Adviseurs en Haaglanden Medisch Centrum zaten in
de top-3. Uiteindelijk won het team van Scab
Accountants & Adviseurs de challenge met hun 3Dtoolkit om mensen op een bouwplaats te betrekken
bij de SDGs. 'Door het vergroten van de kennis, het
bieden van inzichten en het creëren van sentimentele
waarde rondom de SDGs heeft deze 3D-toolkit een
grote kans om veel positieve impact te realiseren',
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aldus jurylid Anka Mulder, voorzitter van Hogeschool
Saxion.
Avans sprak in 2018 samen met 8 hogescholen het
voornemen uit om de SDGs meer te integreren in het
onderwijs. Hoe dat is opgepakt, is te lezen in
hoofdstuk Onderwijs.
Avans Multidisciplinary eXperience (AMX)
De Avans Multidisciplinary eXperience vond in april
en november plaats in de vorm van een online week.
De deelnemers startten dagelijks met het AMX
Ochtendjournaal. Studenten van verschillende
opleidingen van Avans gingen in een snelkookpan
aan de slag met een praktijkopdracht voor een van
de opdrachtgevers uit het werkveld. De 1.500
studenten waren verdeeld over 396 multidisciplinaire
teams. Lees hier wat de studenten aan het
studentmagazine Punt vertelden over hun opdracht
voor NAC Breda.
Op vrijdag presenteerde elk team het beste concept
aan de opdrachtgever. Het bedrijf of de organisatie
kreeg zo 4 uitgewerkte concepten gepresenteerd om
uit te kiezen, 1 van elk van de 4 teams die aan zijn
opdracht waren toegewezen. De opdrachtgevers
waren enthousiast over de creatieve en bruikbare
concepten en over de onderwijsaanpak. Judith van
Heems vertelde tijdens het AMX Ochtendjournaal
waarom het Openbaar Ministerie ook in 2021 weer
meedeed.
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