
2 ONDERZOEK



We ontwikkelen de talenten van onze

studenten en medewerkers, en versterken ons

werkveld. Dat doen we door onderzoek te doen

met organisaties en bedrijven. En opgebouwde

kennis door te ontwikkelen.

Uitgangspunt is dat ons onderwijs en onderzoek
bijdragen aan de transitie naar een duurzame
samenleving. Dat vraagt om strategische partner-
schappen. Daarnaast heeft praktijkgericht
onderzoek de afgelopen ambitieperiode een
stevigere en meer herkenbare plek verworven binnen
Avans. Met de expertisecentra kunnen we een
volwaardig kennispartner zijn voor het werkveld.
Deze centra dragen ook bij aan de focus en samen-
hang in ons onderzoek. De samenwerking en
verbinding met het onderwijs kon worden
geïntensiveerd met hulp van stuurgroepen met
academiedirecties.

Dat gebeurde door verdere professionalisering van
docenten, door onderzoek steviger te verankeren in
nieuw ontwikkelde curricula en door de actievere

bijdrage van studenten aan lectoraatsonderzoek. De
visitatiecommissies Brancheprotocol Kwaliteitszorg
Onderzoek (BKO) bevestigen dat het onderzoek bij
Avans voldoet aan de standaarden in het vakgebied,
dat het ambitieus en uitdagend is en goed
verbonden met de beroepspraktijk. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de toename van het aantal
onderzoeksopdrachten en samenwerkingspartners
en uit de funding vanuit de 2e en 3e geldstroom. De
2e geldstroom bedroeg in 2020 €2,48 mln en de 3e
€347.000.

KENNISPARTNER
In de periode 2021-2025 ontwikkelt Avans zich
verder als een toonaangevende kennisinstelling en
een (h)erkende kennispartner, in de regio en
daarbuiten. We gaan, nog meer dan we nu al doen,
op een herkenbare manier bijdragen aan duurzame
innovatie van de beroepspraktijk, de samenleving en
ons onderwijs. Daarvoor verrichten we kwalitatief
hoogstaand onderzoek met inhoudelijke focus en
impact en werken we samen met strategische
partners uit de onderzoekspraktijk, het onderwijs, de
beroepspraktijk en onze samenleving.

In dit hoofdstuk laten we van bijna alle lectoraten
voorbeelden zien. We sluiten af met overzichten van
de expertisecentra en hun lectoraten en de stand-
alone lectoraten in 2020.
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ONDERZOEK IN 2020
In 2020 hebben de expertisecentra en de lectoren
hun onderzoeken voortgezet en zijn zij een aantal
nieuwe gestart. Hieronder een selectie van de vele
onderzoeksprojecten die bij Avans plaatsvinden.

Lectorale rede
Het lectoraat Data Science & ICT is onderdeel van het
Expertisecentrum Technische Innovatie. Ander de
Keijzer, lector van dit lectoraat, kon op 7 februari
2020 in de kapel van St.Joost School Art & Design
nog net voor de uitbraak van de coronacrisis zijn
lectorale rede houden. De insteek van zijn rede was
dat data op zich niet zo interessant zijn. Data leveren
alleen iets op als de beoogde gebruiker de informatie
ervan goed begrijpt. Kortom, de gegevens moeten
wel bruikbaar zijn. Lees hier zijn rede.

Colette Cuijpers Lector van het Jaar 2020
Colette Cuijpers, lector Recht & Digitale Technologie
aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys is
gekozen tot Lector van het Jaar 2020.

Cuijpers verdient de titel volgens de jury omdat zij via
het onderwijs het juridisch domein weet te
vernieuwen. “Met haar lectoraat Recht & Digitale
Technologie heeft ze binnen enkele jaren het digitaal
recht geïntroduceerd in het curriculum van de
rechtenopleiding. Allereerst door haar collega-
docenten en onderzoekers te trainen, en vervolgens
door hun enthousiasme over te laten slaan op
studenten."

Ook zei de jury: "Waar juristen technologie eerst
vaak ‘eng’ vinden, leren rechtenstudenten dankzij
Cuijpers en haar lectoraat nu om te communiceren
met ICT’ers. Zo leren ze welke digitale tools nuttig
kunnen zijn in hun vakgebied, maar leren ze ook de
juridische kant van privacy op internet en cybercrime.
Dat zijn competenties die de afgelopen tijd
belangrijker zijn gebleken dan ooit.”

CENTRE OF EXPERTISE BIOBASED
ECONOMY (COEBE)
Het CoEBE onderzocht in 2020 hoe een nieuw
lectoraat, gericht op de ontwikkeling van circulaire
en biobased business eruit moet gaan zien. Dit
nieuwe lectoraat start in 2021 en gaat zich richten
op de behoeften van de consument en de markt.

Bouwen met schimmels
Het project Building on Mycelium onderzoekt de
mogelijkheden om van mycelium en substraat, dat
bestaat uit verschillende biobased reststromen, een
biocomposiet te maken. Mycelium is het
‘wortelnetwerk’ van paddenstoelen, dat fungeert als
een natuurlijke lijm om biomassa te binden.
Verschillende organische reststromen, zoals stro,
zaagsel of ander landbouwafval, kunnen als
voedingsbodem fungeren. Van dit materiaal, dat een
foam-achtig uiterlijk heeft, zijn verschillende vormen
te maken.

In het project ligt de nadruk op onderzoek naar
materialen die gebruikt worden in de bouw- en
interieursector. Doel is om mycelium daadwerkelijk
te gaan toepassen in de bouw.

Bioplastic uit rioolwater
Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt
kunnen worden als grondstof voor biobased
producten. PHA bijvoorbeeld, is een volledig
afbreekbare bioplastic die uit rioolwater kan worden
gehaald en een goed alternatief kan zijn voor op olie
gebaseerde plastics.

Binnen het Interreg North-West Europe-project
WOW! kijkt het lectoraat Biobased Resources &
Energy samen met Duitse, Belgische en Franse
partners naar de optimalisatie van dit proces. En ook
naar de kwaliteit en toepasbaarheid van het
geproduceerde PHA en het wettelijk kader voor de
toepassing van PHA uit rioolwater.
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CARING SOCIETY (ECS)
Het expertisecentrum Carings Society doet
onderzoek naar het verbeteren van kwaliteit van
leven van mensen in hun eigen omgeving.

Sociale professionals en interculturaliteit
De lectoraten Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties
en Jeugd, Gezin en Samenleving, beiden onderdeel
van het Expertisecentrum Caring Society,
publiceerden in 2020 samen het digizine
intercultureel vakmanschap. Veel sociale
professionals ervaren het als een uitdaging om met
meerdere etnische groepen te werken. De vraag is
wat sociale professionals minimaal nodig hebben om
in de praktijk intercultureel vakmanschap te
demonstreren. Het digitale tijdschrift van docent-
onderzoeker Youssef Azghari geeft handvatten om
te kunnen omgaan met culturele diversiteit.

Ons vitaal Brabant
Het lectoraat Active Ageing doet onderzoek naar
‘Blauwe Zones’. In het kader van dit thema is het
lectoraat, op verzoek van de Katholieke Bond voor
Ouderen (KBO), het project Ons Vitaal Brabant
gestart. Eén op de zes vijftigplussers in Noord-
Brabant is lid van KBO. Ze zijn een van de grootste
landelijke seniorenverenigingen.

Senioren konden gedurende een bepaalde periode
op een toegankelijke locatie in eigen wijk of dorp
vrijwillig meedoen aan een vitaliteitscheck. Naast het
meten van concrete waarden zoals cholesterol,

bloeddruk, evenwicht, knijpkracht, gewicht, spier-
en botmassa, vond er ook een goed gesprek plaats.
Hoe staat het met uw nachtrust, voeding, eetlust,
beweging, sociale netwerk? Studenten van de minor
Gezond Samen en KBO-vrijwilligers met een
(para)medische achtergrond namen de testen af. Het
onderzoek draagt bij aan intergenerationele
samenwerking: startende professionals die samen
met oudere professionals advies geven aan ouderen
over leefstijl.

ART, DESIGN AND TECHNOLOGY
(CARADT)
Het expertisecentrum Art, Design and Technology
richt zich op 3 speerpunten: culturele en creatieve
industrie, 'situated design' en biobased art en
design.

Het Material Incubator Laboratorium
Biobased art en design is een van de speerpunten van
Caradt (Centre of Applied Research for Art, Design
and Technology). Wetenschappers, ontwerpers,
leraren en studenten werken samen om kennis,
onderzoek en onderwijs over biobased materialen
aan te moedigen. Dat doen zij in de Material
Incubator, een creatief onderzoeks-laboratorium
waar verschillende disciplines samenkomen. Er
worden innovatieve materialen ontwikkeld en
hoogopgeleide professionals dragen bij aan de
overgang naar een biobased society. Vooral de
lectoraten Biobased Bouwen en Biobased Art &
Design zijn actief in het lab.
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An Invitation to DANCE
Bovenstaande foto is een momentopname uit de
media en performance workshops door en voor
studenten. De workshops zijn onderdeel van een
onderzoek van Caradt naar de filmische beleving van
dans.

SUSTAINABLE BUSINESS (ESB)
Het expertisecentrum Sustainable Business wil dat
zijn praktijkgerichte onderzoek van toegevoegde
waarde is: voor het onderwijs, de maatschappij en
het kennisdomein. De verspreiding van de
gecreëerde kennis verloopt via uiteenlopende
kanalen om zo een zo groot mogelijk publiek te
bereiken. Zo is lector Godelieve Spaas te beluisteren
via haar podcastserie de Tussenruimte. Luisteren kan
hier.

Onderzoek naar CO2-boekhouding
In 2020 werkten 12 studenten van de Academie voor
Financieel Management uit Den Bosch mee aan het
afstudeeratelier Carbon Accounting. Zij
onderzochten de manier waarop organisaties hun
CO2-boekhouding en verantwoording hebben
georganiseerd en hoe ze dat kunnen verbeteren. Uit
het onderzoek onder 5 agrofood-bedrijven (Albron,
Dalco, Hutten, Sligro en Swinkels) en Avans zelf
bleek dat hun CO2-boekhouding niet goed
gestructureerd is, niet compleet is of dat er onjuiste
data in staan over de uitstoot van emissies. Sommige
bedrijven moeten zelfs nog met verslaglegging
beginnen. Op de website van P+ staat een uitgebreid
verslag over de resultaten.

Circulair katoen
In het onderzoeksproject Opschalen circulaire
initiatieven - Meervoudige waardecreatie organische
katoenen T-shirts (KIEM HBO) is onderzocht hoe de
afzet van duurzame T-shirts in de festivalbranche op
te schalen is. Senioronderzoekster Karen Janssen
werkte voor dit project samen met MVO NL,
Dutchrebels BV, Grameena Vikas Kendram (GVK) en
Mesh-Works. Door toepassing van de Business
Modelling Innovation Toolkit bleek dat kleding voor
crewmembers op een festival zich goed leent voor
circulariteit, zowel qua productieproces als logistiek.
Maar dat een hogere prijs een ontmoedigende factor
is. Om deze prijs naar een acceptabel niveau te
brengen, zouden de shirts minimaal 3 keer
hergebruikt moeten worden.

TECHNISCHE INNOVATIE (ETI)
Het expertisecentrum Technische Innovatie richt zich
op het realiseren van technische innovaties voor een
duurzame wereld. Het overkoepelend thema is een
leefbare, weerbare en duurzame stedelijke
omgeving.

Datawasmachine
De Datawasmachine is software die ‘vervuilde’ data
opschoont, zodat er geen privacygevoelige en
bedrijfskritische informatie wordt blootgelegd.
Daarmee zijn deze data daarna ‘privacyvriendelijk’ te
analyseren en kan het bedrijf deze met anderen
delen. Zo zorgt het lectoraat Data Science & ICT
ervoor dat organisaties studenten beter én
verantwoord bij dataprojecten kan betrekken.
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Circular Bio-based Construction Industry
Hoe kun je grondstoffen in de bouw efficiënter
gebruiken, zodat je hiermee CO2-uitstoot
vermindert tijdens de gehele levenscyclus van een
gebouw? Binnen het EU-Interreg-project Circular
Bio-based Construction Industry (CBCI ) werkt Avans
samen met nationale en internationale partners
vanuit een integrale aanpak aan oplossingen om
circulair en bio-based te bouwen.

Solar@Sea
Zonnepanelen (PV-systemen) op zee bieden kansen
om duurzaam in energiebehoefte voor de toekomst
te voorzien. Het lectoraat Nieuwe Materialen en hun
Toepassingen onderzoekt binnen het project
Solar@Sea of dit concept haalbaar en grootschalig
toepasbaar is. In een consortium met onder andere
TNO, ECN en het bedrijfsleven ontwerpt, maakt en
test men deze innovatieve PV-modules.

VEILIGHEID (EV)
Het expertisecentrum Veiligheid houdt zich bezig
met onderzoek naar maatschappelijke veiligheid en
zoekt antwoorden op complexe
veiligheidsvraagstukken.

Geweld tegen sekswerkers
In het najaar van 2020 startte het lectoraat Veiligheid
in Afhankelijkheidsrelaties met een onderzoek naar
geweld tegen sekswerkers. Samen met
opvangorganisatie Sterk Huis, in opdracht van de
gemeente Tilburg. Doel is het aanreiken van
ontwikkelrichtingen voor het beleid voor de
gemeente en haar partners in de veiligheidszorg bij
de aanpak van geweld tegen sekswerkers. Afronding
van het onderzoek, inclusief beleidsaanbevelingen
aan de gemeente Tilburg wordt in het voorjaar van
2021 verwacht.

Impact van sensoring op sociale veiligheid
Op welke manier kan sensoring bijdragen aan de
bescherming en het veilig voelen van bewoners in
wijk of buurt? Met deze vraag van de partners in het
Fieldlab Inbraakvrije Rotterdam ging het lectoraat
Digitalisering & Veiligheid eind 2019 aan de slag. De
voorlopige conclusie is dat het effect van interventies
- zoals intelligente lantaarnpalen en voorlichting - op
de beleefde veiligheid gering is. Ook loopt de
beleving van bewoners uiteen: wie denkt dat
camera’s en sensoren inbraken voorkomen, zijn vaak
positief. Als mensen zich echter realiseren dat
camera’s 24/7 het openbare leven op straat scannen,
zijn er vele vragen rond privacy.

STAND-ALONE-LECTORATEN
Avans heeft ook enkele lectoraten die niet aan een
expertisecentrum verbonden zijn. De lectoren doen
onderzoek op een specifiek terrein. Hieronder staan
enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten.

Brein en leren
Op 13 november 2020 is Eva Janssen, onderzoeker
bij het lectoraat Brein en Leren gepromoveerd aan de
Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek richtte zich
op welke kennis en vaardigheden docenten nodig
hebben om een essentieel aspect van kritisch
denken, het vermogen om bias in het redeneren te
vermijden, over te brengen aan studenten. Dat is
belangrijk omdat een belangrijke doelstelling van het
hoger onderwijs is het kritisch denken van de
studenten te bevorderen.

Nieuwe lector Digitale Didactiek
Sinds 1 december 2020 is Esther van der Stappen
begonnen als lector Digitale Didactiek. Ze is
verbonden aan het Leer- en Innovatiecentrum (LIC).
Zij heeft een speciale interesse in het ontwerpen van
toekomstbestendig onderwijs en hoe de optimale
mix van fysiek onderwijs, online onderwijs en leren
op de werkplek gecreëerd kan worden.

Leerkracht
Professionaliseren via verhalen
Het lectoraat Leerkracht doet samen met de
University of Hertfordshire onderzoek naar de
professionalisering van lerarenopleiders in scholen
en lerarenopleidingen. De focus ligt op het in kaart
brengen van de dilemma’s die lerarenopleiders
tegenkomen in hun dagelijkse praktijk. Zij delen hun
ervaringen in verhalen die zij aan elkaar en aan de
onderzoekers vertellen. Deze verhalen vormen de
basis voor een tool om reflectie en discussie over de
praktijk te stimuleren. Zie ook de webpagina van het
lectoraat.

Lees over andere onderzoeken van het lectoraat in
dit digitale magazine .
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MULTIDISCIPLINAIR ONDERZOEK
De verschillende expertisecentra van Avans werken
ook samen in Nederlandse en Europese
onderzoeksprojecten. Hieronder geven we een
aantal voorbeelden.

Werkplaatsen Sociaal Domein
We leven in een digisociale werkelijkheid: in de eigen
buurt en ook op het internet. Technologie is overal
en wordt steeds breder toegepast, ook in zorg en
welzijn. Dat biedt kansen, maar ook zijn er dilemma’s
en ethische vragen. Je kunt de mogelijkheden van
technologie in zorg en welzijn goed leren kennen
door te experimenteren in de praktijk. Daarom legt
de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans
samen met partners in de regio Noord-Brabant de
focus op sociale technologie. Het project is begin
2020 gestart en duurt 3 jaar.

De activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein
worden uitgevoerd door 5 Avanslectoraten:
Digitalisering en Veiligheid, Integrale Veiligheid,
Active Ageing, Jeugd, Gezin & Samenleving en
Moeilijk Bereikbare Groepen. Lees er meer over in het
digizine.

Paro de zorgrobot
Paro is een van de succesvolste zorgrobots. Maar
door het intensieve gebruik in onder andere

zorgcentra raakt de knuffelzeehonder erg
verontreinigd. Sinds februari 2020 doen de
lectoraten Active Ageing en Analysetechnieken in de
Life Sciences onderzoek naar het gebruik en de
hygiëne van Paro. En hoe dat laatste dan kan
verbeteren ondanks het intensieve gebruik. Ze
werken daarbij samen met partners uit de
zorgtechnologie (Focal Meditech) en de
schoonmaakindustrie (Alpheios).

Smart Light Concepts
In het Europese INTERREG 2 Zeeën project Smart
Light Concepts (SLIC) doen het lectoraat Sustainable
Finance and Accounting en het lectoraat Smart
Energy samen onderzoek naar oplossingen die het
energieverbruik van openbare verlichting
verminderen om zo CO2-uitstoot te reduceren. Zij
werken samen met Nederlandse én buitenlandse
overheden en bedrijven, waarbij het onderzoek zich
richt op 7 Europese steden (Amiens, Brugge, Etten-
Leur, Mechelen, Roeselare en Veurne) die stuk voor
stuk een goede en betaalbare oplossing willen voor
slimmere openbare verlichting. Voor meer informatie
zie de SLIC-website.
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OVERZICHT EXPERTISECENTRA EN
LECTORATEN
Avans doet onderzoek op het gebied van 9 grote
thema's met 6 expertisecentra en 3 zogenoemde
stand-alone lectoraten. Hieronder is een uitsplitsing
gemaakt van de expertisecentra en de lectoraten en
de benoemde lectoren.

Biobased Economy (CoE BBE)
Het Centre of Expertise of Biobased Economy is een
onderdeel van Avans Hogeschool en HZ University of
Applied Sciences (HZ).

Lectoraat Lector

Biobased Bouwen Willem Böttger

Biobased Building
Blocks & Products

Han van Kasteren

Biobased Resources & Energy

Marine Biobased Specialties (HZ)

Jappe de Best

Dorien Derksen
 

Art, Design & Technology (Caradt)

Lectoraat Lector

Cultural and Creative Industries Sebastian Olma

Situated Design Michel van Dartel

Biobased Art and Design Elvin Karana
 

Caring Society (ECS)

Lectoraat Lector

Jeugd, Gezin & Samenleving Christa Nieuwboer

Leven Lang in Beweging John Dierx

Active Ageing Louis Neven

Zorg rond het Levenseinde Michael Echteld
 

Sustainable Business (ESB)

Lectoraat Lector

Improving Business Ton van Kollenburg

International Business Anna Sabidussi

New Marketing Kaj Morel

Sustainable Finance and
Accounting

Marleen
Janssen Groesbeek

Sustainable Strategy and
Innovation

Godelieve Spaas

Sustainable Working and
Organising

Tonnie
van der Zouwen
 

Technische Innovatie (ETI)

Lectoraat Lector

Gebouwde Omgeving Perica Savanović
Smart Energy Jack Doomernik

Data Science & ICT Ander de Keijzer

Nieuwe Materialen en
hun Toepassingen

Amarante Böttger

Robotisering en
Sensoring

Daniël Telgen

 

Veiligheid (EV)

Lectoraat Lector

Digitalisering en Veiligheid Ben Kokkeler

Moeilijk bereikbare Groepen
en Veiligheidsbeleid

Henk Spies

Ondermijning Emile Kolthoff

Recht en Veiligheid Julien van Ostaaijen

Transmuraal
Herstelgericht Werken

Bart Claes

Veiligheid in
Afhankelijkheidsrelaties

Janine Janssen

 

36 Onderzoek



STAND-ALONE-LECTORATEN
Avans Hogeschool heeft ook lectoraten die niet
direct aan een expertisecentrum verbonden zijn. Bij
onze stand-alone-lectoraten verrichten de volgende
lectoren onderzoek:

Lectoraat Lector

Brein en Leren Peter Verkoeijen

Brein en Leren Anita Heijltjes (associate)

Analysetechnieken
in de Life Sciences

Jos Brouwers

Digitale Didactiek Esther van der Stappen

Leerkracht Miranda Timmermans

Leerkracht Theo Pullens (associate)
 

LECTORALE REDE ANDER DE KEIJZER NOG VOOR PUBLIEK

Bovenstaande foto is gemaakt ter gelegenheid van
de lectorale rede van Ander de Keijzer (eerste rij in
het midden) in februari 2020, de enige nog voor een

aanwezig publiek. Vooraan rechts Diederik
Zijderveld, die toen nog lid was van het College van
Bestuur van Avans verantwoordelijk voor onderzoek.
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