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Avans wil wendbare professionals met

veerkracht opleiden. Professionals die in staat

zijn het verschil te maken in én voor een

duurzame samenleving. De coronamaatregelen

vroegen van ons dit jaar nog meer

wendbaarheid, niet alleen in het onderwijs.

Onze ambities zijn vastgelegd in Ambitie 2020 ‘het
verschil maken’ en in de nieuwe Ambitie 2025
‘wendbaar & veerkrachtig’. De coronamaatregelen
vroegen om wendbaarheid in het onderwijs, vooral
van onze studenten en docenten. Veel kon gelukkig
‘gewoon’ doorgaan, ondanks corona. Het verschil
maken deden we ook dit jaar met onderwijs op
afstand en de versnelling met blended onderwijs.

In 2020 stonden 34.859 studenten ingeschreven aan
Avans Hogeschool. In 2019 waren dat er 32.531. Het
beter inspelen op de talenten van onze studenten
staat bij ons centraal. We doen dat door meer
differentiatie aan te bieden.

Daarnaast zetten we in op duurzaamheid en
multidisciplinariteit. De samenwerking met bedrijven
en organisaties in onze regio versterken we verder,
waarbij wij onze externe partners nog actiever bij het
onderwijs betrekken. Op die manier slagen we erin
het praktijkgericht onderzoek verder integreren in
het onderwijs.

DIPLOMA-UITREIKING 2020
In 2020 mochten we in totaal 11.024 diploma's
uitreiken. Daarvan waren 45 Masterdiploma's, 818
Associate degree diploma's, 4930 Bachelor- en 5231
Propedeusediploma's.

Drive through's, drive to’s en meer
Geen atrium vol met studiegenoten, docenten en
familie vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus. Maar wel na 2 of 4 jaar, of langer, hard
werken op een bijzondere manier je hbo-diploma in
ontvangst nemen. Alle Avansacademies zorgen er op
hun eigen manier voor dat afstudeerders de
aandacht kregen die ze verdienen.

In Breepark in Breda en de Maaspoort Hallen en het
Provinciehuis in Den Bosch werd een drive through
ingericht. Afstudeerders kwamen met hun familie in

de auto naar de evenementenhallen en werden daar
verrast met lasershows, dj’s, video’s, rode lopers,
borrelboxen en natuurlijk docenten die hen de
diploma’s uitreikten. De studenten waren verrast en
zeer positief over het spektakel. “Ik vind deze
uitreiking een stuk hipper dan de 'normale'", laat
Mirte weten. “Maar het is wel gek dat ik de uitreiking
niet met medestudenten kan vieren”, aldus Anne-
Claire. Ook in de Grote Kerk in Breda en in
congrescentrum 1931 in Den Bosch werden
diploma’s uitgereikt.

Verschillende academies stuurden juist de docenten
op pad om de diploma’s hoogstpersoonlijk bij de
afstudeerders thuis af te leveren. Zo toerden Social
Work docenten Martijn Verhagen, Bart Paaimans en
Wencke van Ruitenbeek in een oude
brandweerwagen langs verschillende adressen. En ze
zongen alle afstudeerders toe. Zie ook de filmpjes op
YouTube.
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INTERNATIONAL BUSINESS WEEK
Succes-ondernemers te gast op studeerkamer
Ruim 40 inspirerende sprekers uit het bedrijfsleven
waren te gast tijdens de online International Business
Week. Wat begon als een alternatief voor een
Valencia-reis, bleek een succesvol ‘blijvertje’.

Docent Tanja Jungen is trots op wat zij en de andere
organisatoren in korte tijd voor elkaar hebben
gekregen. “Tijdens de studiereis zouden we ook
bedrijven bezoeken. Door corona kon het niet
doorgaan, dus wilden we iets anders doen. Toen
kwamen we op het idee om de bedrijven dan maar
naar ons toe te halen. Online natuurlijk.” Dat opende
deuren, zo bleek. Want ineens was het geen
probleem om sprekers van over de hele wereld
binnen te halen: Brazilië, Zuid-Afrika, Zwitserland,
om er een paar te noemen.

Voor International Business-studenten Elizabet
Meskin en Giel Absil was het even bijkomen in het
weekend: ze woonden maar liefst 25 sessies bij
tijdens de International Business Week (IBW). Giel:
“Ik zag de lijst van sprekers en ik vond het lastig
kiezen. Dus heb ik me maar heel vaak ingeschreven.”

Giel stuurde naderhand nog een enthousiast bericht
naar zijn docenten: “Ik vind dat we dit zeker vaker
moeten doen. Tijdens de opleiding hebben we
anders contact met bedrijven, dan gaat het vooral
over de opdrachten die we voor ze uitvoeren. Nu
horen we het bredere verhaal.”

ONLINE STUDIEKEUZEACTIVITEITEN
Razendsnel zette Avans in maart de fysieke open
dagen om naar een online alternatief. Via MS Teams
gaven docenten en studenten voorlichting aan
duizenden studiekiezers.

In november tuigde Avans een online 3D-campus op
waar studiekiezers en ouders opleidingspresentaties
volgden, video’s van alle gebouwen konden bekijken
en in het Avans Café met studenten van
verschillende opleidingen informeel konden kletsen.
Op het 2D-plaatje op deze pagina is te zien hoe die
3D-campus eruit zag.

Bestuurskundedocent Joost Frencken is enthousiast
over de online open avonden: "Natuurlijk is het
online anders. Ik verzorgde samen met een student
de presentatie, terwijl een andere docent de vragen
in de chat beantwoordde. Dat was handig. Wanneer
de student aan het woord was, had ik even tijd om
de chat te lezen en er een leuke vraag uit te halen
om met iedereen te bespreken. Technisch gezien
ging alles prima."

Gelukkig waren ook de studiekiezers positief. Enkele
reacties van de potentiële nieuwe studenten: "Ik
vond het fijn dat je én kon luisteren én tegelijkertijd
vragen kon stellen, terwijl de presentatie verder
ging." En: “Het is natuurlijk jammer dat je nu niet de
sfeer op de school kunt proeven, maar dat is niet
anders. Het heeft mij zeker geholpen en een beeld
gegeven over de opleiding bij Avans."
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MULTIDISCIPLINARITEIT
‘Iedere afgestudeerde van Avans heeft in 2020
minstens 1 multidisciplinaire ervaring opgedaan in
het onderwijs’. Dat is een van de doelen uit onze
Ambitie 2020. We willen studenten voorbereiden op
een toekomst waarin zij in multidisciplinaire teams
samenwerken. Want zulke kruisbestuivingen tussen
meerdere vakgebieden leiden vaak tot innovaties.

In 2020 bouwden we voort op de multidisciplinaire
projecten en pilots die in voorgaande jaren zijn
opgezet. Mooie voorbeelden zijn de multi- en
interdisciplinaire minoren, de Avans Multidisciplinary
eXperience (AMX), Avans Innovative Studio (AIS) en
de verplichting voor studenten in het
maatschappelijk domein om 3 studiepunten samen
met of bij een andere opleiding te volgen.

De veelbelovende pilots hebben we verankerd in het
reguliere onderwijs. Met Ambitie 2025 zetten we de
komende jaren weer een stap richting ons doel: ‘In
2025 heeft iedere student voor minimaal 25% van
zijn studie multi- of interdisciplinaire ervaringen
opgedaan’.

Digitale Werkplaats ondersteunt mkb met data
Toepassing van data kan het mkb veel voordelen
opleveren, zoals nieuwe inzichten in de verbetering
van klantervaring, dienstverlening en producten en
toekomstscenario’s. Het mkb kan sinds dit jaar
terecht bij de Digitale Werkplaats van Avans en
partners in Den Bosch voor inzicht in de meerwaarde
van data voor hun onderneming. De werkplaats
organiseert kennissessies en workshops en helpt
mkb-ondernemers uit de regio met data- en
digitaliseringsvraagstukken.

Een voorbeeld is een project voor Care Culinair. Dit
bedrijf helpt organisaties om voedselverspilling en
ondervoeding van cliënten in de zorg tegen te gaan
door kennis te delen over voedselverspilling.
Avansstudenten ontwikkelden samen met de
ondernemer en een team van experts een systeem
waarin de data deze inzichten geautomatiseerd
kunnen genereren. Deze inzichten helpen Care
Culinair om voedselverspilling en ondervoeding
tegen te gaan en kosten te besparen.

Toekomst Breda in het Urban Living Lab
Ondanks de coronacrisis ging het Urban Living Lab
Breda (online) door. In dit Living Lab draait alles om
het stimuleren van innovaties op het gebied van
duurzaamheid en vitaliteit in de stad. Honderden
Avansstudenten van verschillende opleidingen
hielden zich al bezig met projecten als Wijkgerichte

Aanpak Energietransitie, de verduurzaming van
basisscholen, herbestemming van leegstaande
panden in de binnenstad en schuldpreventie voor
jongeren.

Studenten Commerciële Economie deden voor de
gemeente Breda bijvoorbeeld onderzoek naar een
OV-pas voor mensen met een indicatie voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De
gemeente Breda geeft 365 oudere en
hulpbehoevende stadsbewoners een gratis OV-pas
voor 1 jaar. De studenten bogen zich over de vraag
hoe de gemeente deze pas kan introduceren en
promoten. Ze vroegen Wmo-gerechtigden naar
redenen om de pas te gebruiken en waar ze naartoe
zouden reizen. Het leverde bruikbare
uitgangspunten op voor de gemeente, die onder
meer zijn verwerkt in een brochure.

Urban Living Lab
Honderden Avansstudenten van
verschillende opleidingen dragen bij aan het
stimuleren van innovaties op het gebied van
duurzaamheid en vitaliteit in Breda. Van
wijkgerichte Aanpak Energietransitie tot
schuldpreventie voor jongeren.
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DIFFERENTIATIE
We willen studenten helpen om hun eigen talenten
te ontwikkelen. Dat doen we door het aanbieden van
kleinschalig onderwijs. Daarbij houden we rekening
met de verschillen tussen studenten door passend
onderwijs aan te bieden, uitdagend en op niveau.

Tegelijkertijd is het aantal studenten in ruim 10 jaar
tijd verdubbeld, van 17.000 naar ruim 34.000.
Daarmee is ook de variëteit onder onze studenten
toegenomen. Om aan deze grote en diverse groep
passend onderwijs aan te bieden is differentiatie
nodig.

Daarnaast geven werkgevers aan behoefte te
hebben aan professionals met andere opleidingen
dan alleen de bachelor. Avans wil op deze vragen een
passend antwoord hebben en heeft geïnvesteerd in
meer differentiatie.

Met Ambitie 2025 krijgt het streven naar
differentiatie nog meer aandacht. Het doel is om
studenten een gepersonaliseerde studie te laten
volgen. Voor dit maatwerk moet ons onderwijs
flexibel en modulair zijn.

Maar om de studenten de goede keuzen te laten
maken, krijgen zij gerichte begeleiding, met oog
voor hun welzijn. Met een breed aanbod van waar
mogelijk modulaire voltijd- en deeltijdopleidingen
dragen we bij aan een leven lang leren en
ontwikkelen. In welke fase van hun leven de
studenten ook zijn.

Associate degrees
Differentiatie vindt plaats op vorm, inhoud en
doorstroom. Daarnaast willen we met ons onderwijs

ook differentiëren naar doelgroep. Een voorbeeld
hiervan is de start van de Avans Academie Associate
degrees in ’s-Hertogenbosch in 2017 en de Ad-
academie in Roosendaal in 2018.

De tweejarige Associate degree-programma’s zijn
samenwerkingen tussen hbo, mbo en bedrijfsleven.
Daarom sluiten de Ad-programma’s goed aan op de
praktijk en een vervolgopleiding.

In ’s-Hertogenbosch ontwikkelen we de
programma’s samen met het ROC de Leijgraaf, ROC
Tilburg, het Koning Willem I College en het
bedrijfsleven. De Ad-academie in Roosendaal is een
gezamenlijk initiatief van Avans Hogeschool, de HZ
University of Applied Sciences, het regionale mbo en
bedrijfsleven. In 2020 studeerden 818 studenten af
met een Ad-diploma.

Voorzitter van het CvB Paul Rüpp heeft de trots van
Avans over het succes van de Associate degrees bij
de diploma- uitreiking in 2020 nog eens benadrukt:
"Het is mooi om de zelfstandigheid te zien van de
Ad’s als opleidingen op niveau 5. Ik ben er trots op
dat we een aparte academie hebben opgericht enkel
en alleen voor dit onderwijsniveau. En dat die
academie vervolgens zo goed groeit. Dit hebben
jullie met zijn allen voor elkaar gekregen: studenten,
maar ook de docenten en medewerkers.”

Diploma 1e lichting Ad-studenten Roosendaal
Avans kende een aantal bijzonder momenten in
september. Zo ontvingen de eerste 101 studenten
aan de Associate degrees Academie in Roosendaal in
de Sint-Janskerk na 2 jaar studeren hun diploma. Hoe
dat er uit zag, is te zien op onderstaande foto.
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Vraagfinanciering
Een ander voorbeeld van 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 tabel
de gevraagde gegevens over 2020 gepubliceerd.

Tabel 1 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 3,3 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

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

DOCENTKWALITEIT
De Avansdocent is een belangrijke succesfactor voor
de ontwikkeling van studenten. Aantrekkelijk,
actueel, effectief en efficiënt onderwijs heeft voor
Avans prioriteit. Het programma Basiskwalificatie
Didactische Bekwaamheid Plus (BDB+) geeft
docentprofessionalisering vorm. Dit programma
bestaat uit een basis van didactiek (BDB-A) en
toetsing (BDB-B, ook wel basiskwalificatie
examinering, BKE, genoemd), conform landelijke
afspraken.

Als aanvulling biedt Avans Hogeschool een
verdiepende module op het terrein van onderwijs &
ICT (BDB-C) en brein & leren (BDB-D). Vandaar de

naam BDB+. We realiseren hiermee een
kwaliteitsslag gericht op een passende inzet van ICT-
middelen in het onderwijs, meer vormen van
blended learning en het toepassen van
breinprincipes in het onderwijs.

Bij Avans vinden we blended learning belangrijk, niet
alleen voor onze studenten. Daarom zijn ook de
modules voor BDB+ ontwikkeld in een blended
vorm. Alle modules zijn beschikbaar in het Engels.

In onderstaande grafiek staat het percentage
gecertificeerde docenten in verhouding tot het totale
aantal te certificeren docenten. Dat aantal stond op
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1622 bij de afsluiting van 2020. Zie ook Mensen van
Avans.

Duurzaamste docent van 2020
Eefje Hendriks, Bouwkundedocent bij de Academie
voor Bouw & Infra, is uitgeroepen tot duurzaamste
docent van het hbo. Ze reist jaarlijks met studenten
van de minor Disruptive Events af naar
vluchtelingenkampen in Europa om daar
vrijwilligerswerk te doen.

In de minor buigen studenten zich over
gebeurtenissen die een ontwrichtend effect hebben
op de samenleving, zoals overstromingen, orkanen,
aardbevingen of pandemieën. De reizen maken een
grote indruk op de studenten en Hendriks. “Met de
studiereizen naar de vluchtelingenkampen, wil ik
studenten bewust maken van de wereld om hen
heen. Dat is het belangrijkste wat ik kan doen als
docent: bewustzijn meegeven. Je leert mensen
kennen die gestrand zijn. Dat zorgt ervoor dat
studenten een genuanceerde mening vormen over
de vluchtelingensituatie.” Uiteindelijk komen de
studenten volgens Hendriks als professional tot
betere oplossingen.

ONDERZOEK IN ONDERWIJS
We willen een onderzoekende en kritische houding
van studenten en docenten stimuleren. Dit doen we
onder andere door onze studenten zelf onderzoek te
laten doen. We nemen onderzoek en
onderzoeksvaardigheden vanaf het eerste studiejaar
op in het curriculum.

Studenten krijgen begeleiding van docenten die zelf
vaardig zijn in het doen van onderzoek en die hun
onderzoekservaring bijhouden en verder uitbreiden.
Dit doen ze bijvoorbeeld door lid te zijn van een
kenniskring van een lectoraat. Voor docent-

onderzoekers is in 2020 het eigen leertraject ‘Succes
met je onderzoeksvoorstel’ ontwikkeld.

Ook doen we mee aan de landelijke leergang
‘Bouwstenen praktijkgericht onderzoek’. Deze
leergang helpt senior-onderzoekers van
hogescholen, dat zijn bij Avans de docenten die
verbonden zijn aan een expertisecentrum of stand-
alone lectoraat, verder te professionaliseren.

In de leergang komen de thema’s acquireren,
voorbereiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten
aan bod. De leergang richt zich op het ontwikkelen
van vaardigheden in het hele proces rondom het
doen van onderzoek.

Onderzoekende studenten
Via de expertisecentra en lectoraten lopen er
honderden projecten – samen met de opleidingen –
in de vorm van stages en afstudeeronderzoeken.

Resultaten van het onderzoek verwerken we in het
onderwijs waardoor ook het curriculum steeds up-
to-date blijft. Avans heeft ook drie lectoren die
onderzoek doen binnen het onderwijs: gericht op
het lerende adolescente brein en sinds december
2020 ook op digitale didactiek.

Promotiebeurzen docenten
Avans-docenten Angela Verhagen-Braspennincx en
Gabri Heinrichs ontvangen een prestigieuze beurs
van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor
promotieonderzoek. De NWO kent deze beurzen toe
aan een selecte groep docenten, die met hun
onderzoek de kwaliteit van het onderwijs verbeteren
én de aansluiting tussen universiteiten en scholen
versterken.

Angela Verhagen-Braspennincx is docent-
onderzoeker Social Work. Zij onderzoekt bij het
lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken welke
factoren de relatie tussen een gedetineerde vader en
zijn kind(eren) beïnvloeden.

Gabri Heinrichs is docent Communication &
Multimedia Design ‘s-Hertogenbosch en verricht
onderzoekswerk voor het lectoraat Sustainable
Working and Organising. Hij voert onderzoek uit

Tabel 1 Docenten met een BDB+ certificering
Certificering BDB (A+B) BDB-A BDB-B BDB-C BDB-D

Aantal docenten (>0,4 FTE) 1090 1326 1206 789 692

In % van in totaal 1622 docenten 67 82 74 49 43
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naar de werkwijze van accreditatiepanels, die de
kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs
beoordelen.

Biobased kerstballen
Kerst is voor velen een feest van overdaad: veel eten
en drinken, mooie cadeaus en uitbundige
kerstversiering. En het liefst ieder jaar iets nieuws
voor in de boom. Dat kan duurzamer, dachten ze bij
het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE
BBE). Ze ontwikkelden een biobased kerstbal van
biopolymeren waarin naalden van oude kerstbomen
verwerkt zijn. De ontwikkelaars betrokken studenten
erbij om de kerstbal te vermarkten.

Studenten van de minor Biobased Technology and
Business Development onderzochten hoe die aan de
man gebracht kon worden. Uit de enquêtes onder
consumenten bleek in ieder geval dat consumenten
bereid zijn wat meer te betalen voor hun

kerstversiering. “Dat is positief voor ons, want
milieuvriendelijke alternatieven zijn vaak duurder”,
aldus student Ruben Hooijmaijers. “Van z’n 'looks'
moet de kerstbal het niet hebben”, denkt Tessa
Schraven. “Het is het verhaal erachter dat de
consument moet overhalen een setje aan te
schaffen. De ballen kunnen zijn gemaakt van de
boom die vorig jaar nog in je huiskamer stond.”

DUURZAAMHEID IN HET ONDERWIJS
Startbekwame, toekomstbestendige professionals
zijn bewuste burgers die het verschil willen en
kunnen maken. Dat is wat we met ons onderwijs
willen bereiken. Bewuste burgers met een
verantwoordelijke houding. Duurzaam denken en
doen is bij Avans geïntegreerd in het onderwijs van
alle opleidingen, als vak en als een denkwijze die
studenten meekrijgen. Zelf geven we actief het
goede voorbeeld in onze eigen bedrijfsvoering en
ons HR-beleid.

Avans was de eerste hogeschool in Nederland met
een AISHE 2 sterren duurzaamheidskenmerk voor
alle opleidingen. In 2020 hebben alle opleidingen
twee sterren behaald en hebben de opleidingen van
AMBM, AOMI, AVB en AB&I inmiddels drie sterren.

Om duurzaamheid systematisch en op de lange
termijn te integreren en verankeren in het onderwijs,
heeft Avans besloten om duurzaamheid als bijzonder
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kenmerk, duurzaam hoger onderwijs (dho), op te
nemen als eerste onderwijs instelling in Nederland in
de reguliere accreditaties van alle voltijdopleidingen.

SDG-Atelier
De wereld moet in 2030 een betere plek zijn om te
leven. Om dat te bereiken, stelden de Verenigde
Naties in 2015 de 17 Sustainable Development Goals
(SDG's) vast. In samenwerking met de SDG HBO
coalitie en het Netherlands Quality Agency is een
handreiking ontwikkeld die de opleidingen van
Avans in staat stelt om bewijs te leveren over hun
duurzame ontwikkeling. Hierin zijn ook de
Sustainable Development Goals opgenomen.
Opleidingen van AFM en AAFM hebben dit
bijzondere kenmerk inmiddels gehaald. Zie voor
meer informatie de SDG HBO Coalitie.

Ook in ons nieuwe ambitieplan Ambitie 2025 blijft
duurzaam denken en doen centraal staan. De SDG’s
vormen een rode draad in onderwijs, onderzoek en
co-creatie.

Zeven academies zijn begonnen met het ontwerpen
van een SDG-Atelier: een studio waarin studenten
zich verdiepen in de SDG's en via onderzoek en
innovatie oplossingen voor grote maatschappelijke
opgaven ontwikkelen. Het SDG-Atelier wordt een
fysieke plek waar studenten praktijkonderzoek doen
naar oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen. Een werkplaats waar ze in een
interdisciplinaire groep onderzoek doen, samen met
docenten, overheidsinstellingen, bedrijven en
burgerorganisaties.

PARTNERSCHAPPEN
Avans leidt beroepsprofessionals op. Door onderwijs
te geven en onderzoek te doen verbinden wij ons
continu met onze omgeving. Als regionale partner is
Avans meer dan een leverancier van afgestudeerden.
We ontwikkelen en delen kennis met de regio en
leiden zelfstandige en kritische professionals op.

Door onze spreiding over de provincie Noord-
Brabant, met locaties in Breda, Den Bosch,
Roosendaal en Tilburg, kunnen wij in ons onderwijs
en onderzoek rekening houden met sub-regionale
verschillen. Opleidingen en expertisecentra sluiten
aan bij sub-regionale en lokale vraagstukken.

Avans neemt bijvoorbeeld deel aan de City Deal
Kennis Maken Breda èn Den Bosch. Zo kunnen beide
steden zich ontwikkelen tot een verrijkte leer-
omgeving voor studenten, met meer samenhang en
meerwaarde voor de betrokken partijen en voor de
stad. In Breda ligt het accent op ‘vitaliteit’ en in Den
Bosch op ‘positieve gezondheid in de Bossche regio’.

De samenwerking van Avans met partners uit de
regio gebeurt op uitvoerend en bestuurlijk niveau.
Bijvoorbeeld met de provincie Noord-Brabant,
bedrijven, ziekenhuizen, werkgeversorganisaties en
andere onderwijsinstellingen. Soms zijn dat bilaterale
relaties, soms netwerken rond een thema. Enkele
partners van Avans zijn strategische relaties.
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Met deze duurzame relaties streven we een
gezamenlijk doel op de lange termijn na, waar naast
de inhoud ook het gemeenschappelijk proces
centraal staat. Deze partners houden ons een spiegel
voor, zijn kritisch over de manier waarop we ons
organiseren en helpen ons zo om beter te worden.

De verbindingen die Avans legt zijn wederkerig, we
werken samen, met elkaar. Door praktijkgericht
onderzoek, door stages en opdrachten uit de
praktijk, binnen en naast het curriculum. En wij doen
dat vanuit meerdere plekken: het Avans Onder-
nemerscentrum, expertisecentra en opleidingen en
academies. Meer informatie over onze externe
samenwerking staat in het hoofdstuk Valorisatie.

Samenwerking Avans en Rijksvastgoedbedrijf
De energievoorziening van de belangrijkste (semi)-
overheidsgebouwen moet volledig verduurzamen en
uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn. Avans en het
Rijksvastgoedbedrijf zijn een samenwerking gestart
om best practices te verzamelen en opgedane kennis
breder toegankelijk te maken en tot een werkwijze
te komen die elders kan worden toegepast. Het
onderzoek is ondergebracht bij het lectoraat
Gebouwde Omgeving, onderdeel van ETI.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties: “Deze samenwerking is
van waarde bij het ontwikkelen van duurzaamheids-
innovaties die toegepast kunnen worden op
bestaand vastgoed. Belangrijk om opgedane kennis
te verankeren voor de toekomst in
onderwijsprogramma’s.”

Paul Rüpp: “De samenwerking slaagt als wij kennis
en ervaring opdoen die terugvloeit naar ons
onderwijs en als onze opdrachtgever meerwaarde
ziet in onze inspanningen. Dat wij bijdragen aan
verduurzaming van de vastgoedportefeuille van het
Rijk op manieren waar zij zelf nooit opgekomen
waren.”

REFLECTIE
Ambitie 2020 hebben we afgesloten. We hebben
gewerkt aan multidisciplinariteit, differentiatie,
docentkwaliteit, onderzoek in onderwijs, duurzaam-
heid in onderwijs en partnerschappen. Digitalisering
en de inzet van blended learning is in 2020 flink
versneld, mede dankzij het feit dat we door de
pandemie snel moesten omschakelen naar online
onderwijs. Onze doelstellingen hebben we
grotendeels gerealiseerd. De feedback van de
instellingstoets kwaliteitszorg in 2019 heeft dit
eerder bevestigd.

Kwaliteitssysteem
Ons kwaliteitssysteem is op orde. Er is een basis van
vertrouwen en samenwerking en de betrokkenheid
van medewerkers en studenten is groot. Dit jaar
hebben we dat nog extra duidelijk ervaren. De regio-
nale verankering van de opleidingen en
expertisecentra is sterk. Hierop bouwen we voort
met ons nieuwe ambitieplan: Avans Ambitie 2025,
wendbaar & veerkrachtig

De samenleving vraagt meer aandacht voor
complexe vraagstukken en professionals die zich
blijven ontwikkelen. Studenten willen meer keuze-
mogelijkheden, waarmee zij hun eigen profiel en
professionele identiteit als (beginnend)
beroepsbeoefenaar kunnen ontwikkelen.

Interdisciplinair
Avans Hogeschool wil adaptieve professionals
opleiden die in staat zijn het verschil te maken in en
voor een duurzame samenleving. Om dat te
realiseren is de inzet in ons nieuwe ambitieplan:
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.

27Onderwijs



Onderwijscatalogus
In 2020 hebben we achter de schermen gewerkt aan
de onderwijscatalogus met grotere eenheden in een
passend modulair onderwijsmodel, met extra
aandacht voor studentenwelzijn en nog meer focus
en massa voor onderzoek, co-creatie, SDG’s in
onderwijs en onderzoek, leven lang ontwikkelen en
digitalisering.

Wendbaar en veerkracht
Dat we ons in de eerste helft van 2021 nog steeds
moeten aanpassen aan een (gedeeltelijke) lockdown
en nog steeds heel veel thuis moeten werken, is voor
iedereen natuurlijk een tegenvaller. We hebben het
afgelopen jaar ook heel veel geleerd, bijvoorbeeld
hoe we beter online les kunnen geven en de
studenten blended of online hun stages kunnen
laten doen.

Daarnaast luisteren we goed naar de wensen van de
studenten om hen zo veel mogelijk te ondersteunen
en goed te laten studeren. Het is een uitdaging en
we zijn allemaal (soms) een beetje corona-moe. Wat
voor jaar 2021 ook wordt voor ons allemaal, we gaan
hoe dan ook door met Ambitie 2025 en houden ons
vast aan de kernwaarden daarvan: wendbaar en
veerkrachtig.

Afstuderen 2020
In 2020 ontvingen de afstudeerders van Avans op
een bijzondere manier hun diploma. Van drive
through’s in Breda en Den Bosch tot zingende
docenten die diploma’s bij afstudeerders thuis
afleverden. Onderstaande foto van een drive
through met laser show is een van de manieren
waarop de studenten in 2020 hun diploma kregen
uitgereikt.
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