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GOEDE RESULTATEN
Avans kan zich blijven meten met andere hogescholen. Ook in 2014 
waren de scores op de verschillende ranglijsten weer uitstekend.  
Zowel de scores van studenten en experts als de opleidingsspecifieke 
scores. Een graadmeter voor studenten om met vertrouwen bij Avans te 
komen studeren. Maar ook waardering voor alle medewerkers. Uiteindelijk 
zijn zij verantwoordelijk voor het succes van Avans. Omgekeerd waarderen 
medewerkers Avans als werkgever in 2014 gemiddeld met een 7,7. 
Een score waar we blij mee zijn. 

BETROKKENHEID
Avans is een kennisintensieve organisatie vol hardwerkende collega’s,  
die ook het menselijke en sociale aspect zeer belangrijk vinden.  
Dat vertaalt zich in interne betrokkenheid naar het onderwijs en naar 
elkaar. En in betrokkenheid naar buiten toe. De toertocht Tour d’Avans, 
een fietstocht tussen onze verschillende locaties om geld in te zamelen 
voor kankeronderzoek, laat dit mooi zien. 100 collega’s fietsten mee en 
zamelden ruim u 5.000 in. Het College van Bestuur verdubbelde dit bedrag.

ONTWIKKELING
Het onderwijs is altijd in ontwikkeling. Dit vraagt ook van onze medewerkers 
continue aandacht voor wat we morgen nodig hebben. Bij Avans ligt de 
regie op thema’s en ontwikkeltrajecten laag in de organisatie. Uiteindelijk 
weten de medewerkers het best wat er nodig is om ook morgen nog het 
beste onderwijs te kunnen geven. Daarom investeert Avans fors in de 
opleiding en ontwik keling van medewerkers.

Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan ons sociale beleid 
en dit sociaal jaarverslag. En we wensen u veel leesplezier toe.

College van Bestuur,

Paul Rüpp, voorzitter
Marja Kamsma, vice voorzitter
Diederik Zijderveld, lid
 

Voor Avans Hogeschool was 2014 

een mooi jaar. Als hogeschool staan 

we midden in de maatschappij en 

proberen we steeds in te spelen op 

de veranderingen in onze 

samenleving. Door een betrokken 

organisatie te blijven, met aandacht 

voor wat er gebeurt binnen de 

hogeschool en daaromheen. En door 

continu in beweging te blijven. Zodat 

we als Avans aan de regio kunnen 

blijven leveren wat de samenleving 

van ons verwacht op het gebied van 

onderwijs, onderzoek en kennis. 

We zijn trots op de successen die we 

boeken en op de medewerkers die 

daarvoor zorgen. En we blijven alert 

op nieuwe ontwikkelingen.



 
2014 IN HET  
TEKEN VAN 
ONTWIKKELING.
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Continu in ontwikkeling. Dat is wat Avans Hogeschool wil zijn. Medewerkers die continu in ontwikkeling zijn, vormen 

de meest wezenlijke en kritische succesfactor om dit te bereiken. Zij bepalen de kwaliteit van het onderwijs en alles wat 

daarvoor nodig is. Medewerkers kunnen zichzelf ontwikkelen wanneer zij het maximale uit zichzelf halen. Avans geeft 

daar richting aan met onder meer een onderwijs visie, een onderzoeksagenda en meerjarenbeleidsambities. En door 

medewerkers te ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelmogelijkheden ook daadwerkelijk benutten. Voorbeelden van 

persoonlijke ontwikkelverhalen staan verspreid door dit sociaal jaarverslag. De inhoudelijke beleidsontwikkelingen in 

2014 binnen Avans op het gebied van scholing en ontwikkeling leest u hierna.

MANAGEMENT DEVELOPMENT
De Management Development-(MD-)programma’s van 
Avans zijn gericht op het ontwikkelen, binden en boeien van 
management en managementpotentieel. Ook in 2014 is met 
verschillende programma’s geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
leiderschaps- en managementkwaliteiten. Deels ging het om 
individuele ontwikkelingstrajecten. Maar ook om teamontwikke-
ling voor directeuren, adjunct-directeuren en management 
potentials. Het programma voor de adjunct-directeuren vond 
voor het derde jaar onder eigen regie van de adjuncten plaats. 
Voor het directeurenprogramma kozen we in 2014 voor een 
nieuwe vorm, met veel aandacht voor de onderlinge samen-
werking tussen verschillende domeinen. Bijvoorbeeld door 
sessies samen met alle economische opleidingen of alle dienst-
eenheden. Ook voor management potentials startte in mei 2014 
een programma. De 8 deel nemers krijgen hiermee de kans om 
zichzelf verder te ontwikkelen naar de functie van adjunct-
directeur. Voor nieuwe directeuren en adjunct-directeuren is 
Avans in 2014 gestart met een speciaal inwerkprogramma. 
Daarnaast kunnen managers kiezen uit een actueel open 
aanbod aan trainingen in managementvaardigheden. Daarnaast 
kunnen managers kiezen uit een actueel aanbod aan trainingen 
in managementvaardigheden.

PROFESSIONALISEREN@AVANS ONDERSCHEIDT 
4 TYPEN TRAJECTEN:  
open inschrijving, maatwerk, in-company en coaching. 
Vooral bij maatwerk- en in-companytrajecten met als onderwerp 
of doel teamontwikkeling, is er een duidelijke groei zichtbaar. 
Professionaliseren@avans biedt steeds meer trajecten aan die 
bestaan uit losse bouwstenen. Zo kan op individueel, team-, 
eenheid- of organisatieniveau worden bepaald hoe een 
leertraject eruitziet.

MASTERS
Afgesproken is dat van alle docenten op 1 januari 2016 tenminste 70% een opleiding 
op masterniveau gevolgd heeft. Een doel dat Avans zichzelf enkele jaren geleden heeft 
gesteld en waarvoor HR-beleid is uitgewerkt. Dit beleid heeft ertoe geleid dat dit 
percentage al in 2014 is gerealiseerd. Op 1 januari 2015 had 71,6% van de docenten 
een master. Het behouden en verder vergroten van het aandeel masteropgeleiden is 
een belangrijk doel voor 2015.

PROFESSIONALISEREN@AVANS
Professionaliseren@avans wordt steeds meer de corporate 
academy voor professionaliseringsvraagstukken van Avans  
en haar medewerkers op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau. Daarnaast vervult professionaliseren@avans een 
expert-rol als het gaat over personeelsontwikkeling.  
In totaal namen in 2014 3.356 deelnemers1 deel aan een 
professionaliserings traject, een stijging van 28% ten opzichte 
van 2013. De opleidingen en trainingen kenden 319 start-
momenten, een stijging van 44% ten opzichte van 2013.

PROFESSIONALISERING VAN MEDEWERKERS
Begin 2014 is het Avans Professionaliseringsplan 
vastgesteld. Met daarin de voor Avans belangrijkste 
prioriteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling. 
Bijvoorbeeld multidisciplinair samen werken, persoonlijk 
leiderschap en ieders rol in zelfsturende teams, actuele 
vakkennis en ervaring in het werkveld. Op basis van het 
Professionaliseringsplan heeft elk organisatieonderdeel 
een opleidings- en ontwikkelplan opgesteld. Daarmee 
worden de belangrijkste ontwikkelthema’s van de 
academies en diensteenheden concreet. Elk organisatie-
onderdeel stelt daarvoor TeamOntwikkelPlannen op met 
daarin de doelen en activiteiten van de teams en van 
iedereen individueel. Uit de plannen blijkt een diversiteit 
aan doelstellingen, passend bij de specifieke situatie 
en context. Waar bij de één het ontwikkelen van 
ICT-vaardigheden prioriteit krijgt, is de ander veel meer 
bezig met didactiek, of de concepten van Brein en 
Leren. Tegelijkertijd hebben alle TeamOntwikkelPlannen 
een duidelijke rode draad. Beter samenwerken en 
persoonlijk leiderschap komt bijvoorbeeld overal naar 
voren. Net als eigenschappen die Avans belangrijk vindt, 

zoals proactiviteit, deskundigheid en een onder-
nemende en (zelf)kritische houding.

Over het algemeen is deze werkwijze door 
medewerkers, teams en organisatie onderdelen goed 
ontvangen. Door het Professionaliseringsplan is er meer 
aandacht voor ontwikkeling van medewerkers en het 
proces komt grotendeels bottom-up tot stand.
Medewerkers kunnen dus veel sturing geven aan hun 
eigen ontwikkeling. De cijfers over 2014 bevestigen de 
grotere aandacht voor scholing en ontwikkeling. Van de 
totale loonsom werd 3,4% uitgegeven aan out-of-
pocket kosten voor verdere professionalisering van 
medewerkers (zie ook tabel 16). Uiteraard zijn de 
plannen slechts een middel om de professionaliserings-
doelen van Avans te bereiken. Veel van deze doelen zijn 
ambities die we niet binnen een jaar kunnen bereiken. 
Daarom gaan we in 2015 verder op de ingeslagen weg.

1  Niet unieke deelnemers
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PERSONEELSBESTAND
Formatie
De formatie van Avans Hogeschool bestond eind  
2014 uit 1967 fte, met in totaal 2.532 medewerkers. 
Ten opzichte van 2013 groeide het aantal fte’s met  
4%, een iets kleinere groei dan voorgaande jaren.  
Dit verschilt per organisatieonderdeel, net als 
voorheen. Van een stijging in de formatie van 20% 
tot een krimp van ruim 10% in fte (zie ook tabel 12). 
De verschillen zijn wel minder groot dan de laatste 
jaren het geval was.

De formatie van Avans bestond op 31 december  
2014 voor 72% uit vaste aanstellingen. 28% van  
de Avansmedewerkers had een tijdelijke aanstelling.  
Deze relatief grote flexibele schil is te verklaren  
door de grote groei die Avans de afgelopen jaren 
doo rmaakte. Afgelopen jaar zijn opnieuw ruim  
500 nieuwe medewerkers ingestroomd (257 fte).  
De verwachting is dat het percentage van de 
flexibele schil de komende jaren gaat dalen. Aan
de ene kant omdat we een afvlakkende groei 
verwachten en aan de andere kant vanwege de 
nieuwe regels voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. 
Op decentraal niveau zal de mix tussen vast en 
flexibel blijvend vorm moeten krijgen.

In 2014 stroomden 114 medewerkers (87 fte) uit 
vanwege een andere baan, pensionering of andere 
reden. Bij 206 medewerkers (90 fte) werd de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd. 
Vanwege aflopende projecten, onvoldoende vaste 
formatieruimte binnen het organisatieonderdeel of 
door onvoldoende presteren. Aan 154 medewerkers 
(130 fte) werd in 2014 een arbeidsovereenkomst  
voor onbepaalde tijd aangeboden. 477 medewerkers 
(334 fte) behielden hun arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd. Hiermee wordt de lijn van voorgaande 
jaren voortgezet.

Onderwijzend en onderwijsondersteunend
De verhouding tussen onderwijzend personeel (OP) en 
onderwijsondersteunend personeel (OOP) is in 2014 
licht gestegen. De OP/OOP-verhouding was eind 2013 
58,3/41,7 en eind 2014 59,6/40,4. Avans streeft naar 
een verhouding van 60/40, een prestatieafspraak die 
met de overheid is gemaakt. Het in balans houden van 
deze verhouding blijft in 2015 een aandachtspunt.

Flexibele inzet
Avans zet op beperkte schaal externen in om piek-
behoeften, onverwachte gebeurtenissen en de behoefte 
aan specifieke expertise op te vangen. Vanwege de 
fiscale ontwikkelingen heeft Avans vanaf medio 2014 
de inzet van zzp’ers in het reguliere voltijdsonderwijs 
sterk teruggebracht. Dit besluit heeft een zeer significant 
effect op de totale omvang van de inzet van freelancers 
(zie tabel 10). We blijven onderzoeken welke alternatieve 
vormen van flexibele inzet mogelijk zijn, als dat nodig 
is. Bijvoorbeeld bij ziektevervanging, aanvulling van 
schaarse expertise of om voldoende inbreng vanuit het 
werkveld in het onderwijs te kunnen borgen.

WERVING EN SELECTIE
Vacatures kan Avans over het algemeen tijdig invul-
len. De ruime arbeidsmarkt helpt daarbij. Desondanks 
besteedde Avans in 2014 meer aandacht aan moeilijk 
te vervullen docentvacatures. Binnen enkele domeinen 
blijft het vinden van geschikte kandidaten namelijk 
lastig. Bovendien wil Avans anticiperen op het moment 
dat de arbeidsmarkt verder aantrekt. Problemen zijn  
er op dit moment voornamelijk bij vacatures voor tech-
nische docentfuncties. Daarom is in het late voor  jaar 
van 2014 een campagne gestart om te onderzoeken 
of andere wervingsactiviteiten effectief zijn voor de 
invulling van deze vacatures. We hebben geëxperimen-
teerd met onder andere nieuwe betaalde media, digitale 
kanalen en een banenbeurs. Alleen de banenbeurs 
bleek succesvol. Digitale kanalen zoals LinkedIn vereisen 

een stevige investering en commitment vanuit de  
organisatie om een succesvol wervingskanaal te zijn.  
Het Twitter-account ‘werkenbijAvans’ toont automa-
tisch vacatures van avans.nl. Een extra service voor 
personen die geïnteresseerd zijn in vacatures bij Avans, 
waarmee ze vacature-alerts kunnen ontvangen. Voor 
het werven van enkele specifieke doelgroepen winnen 
we nu werving s advies in bij een andere leverancier. 
Deze partner selecteerden we vanwege zijn up-to-date  
kennis van mediagedrag en mediavoorkeuren en het 
gebruik van valide en actuele onderzoeksdata.

INRICHTING ORGANISATIE
In 2013 is Avans gestart met een tweejarig traject  
om de inrichting en aansturing binnen academies te 
onderzoeken. Een optimale inrichting van de academie 
en interne coördinatie bepalen immers mede hoe goed 
medewerkers en management hun taken kunnen 
uitvoeren. En dat heeft direct effect op de kwaliteit  
van het onderwijs. Elke academie heeft gekozen uit  
3 mogelijkheden voor de inrichting en coördinatie:  
een coördinator bedrijfsbureau, coachende taken aan 
opleidingscoördinatoren toekennen of gaan werken 
met resultaatverantwoordelijke teams. Iedere academie 
heeft vervolgens een plan gemaakt, passend bij de 
eigen situatie. Zo ontstonden plannen die recht doen 
aan de verschillen die er zijn tussen de academies van 
Avans Hogeschool, zowel qua interne organisatie als 
qua samenwerking met het werkveld. Het traject  
kreeg in 2014 een vervolg binnen de academies met 
het opnieuw inrichten van teams, beleggen van 
coördinatie en verantwoordelijkheden, opzetten van 
nieuwe overlegstructuren en maken van afspraken  
over doelen en resultaten. Ook is er gewerkt aan  
het veranderproces, met specifieke aandacht voor 
team ontwikkeling en het geven en ontvangen van 
feedback. Academies besteden veel aandacht aan  
dit traject en krijgen hierbij zowel interne als externe 
ondersteuning.

HR-
ONDERWERPEN.
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BEDRIJFSVOERING
In 2013 is een nieuw personeels- en salarissysteem 
geïmplementeerd. In eerste instantie bedoeld voor 
salarisbetalingen en personeelsregistratie. Het systeem 
biedt echter nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld 
om medewerkers hun eigen gegevens digitaal te laten 
inzien en wijzigen. Of om modules verder te digi  ta-
liseren en aan te vullen, zoals modules voor verzuim, 
functioneren en beoordelen en declareren. Aan de 
voorbereidingen voor de implementatie van deze 
modules is in 2014 achter de schermen hard gewerkt. 
Het eerste onderdeel, employee selfservice, is  
inmiddels binnen Avans geïntroduceerd. In 2015 
worden zeker 2 nieuwe onderdelen ingevoerd, die 
het management ondersteunen in het aanleveren van 
personeelswijzigingen en bij de verzuimregistratie.

DIVERSITEIT
Avans hecht aan een evenwichtige man-vrouw 
verhouding. Dit vanuit de overtuiging dat een goede 
balans de prestaties ten goede komt. Avansbreed is  
de verdeling nagenoeg 50/50, een verhouding die  
al jarenlang stabiel is. In 2014 was binnen de top-
functies - schaal 13 en hoger - 64% man en 36% 
vrouw. Een voortzetting van de licht opgaande trend  
die in 2012 is ingezet. Het doel is om dit percentage  
ten minste vast te houden. Avans wil dat bereiken met 
flexibele werk  patronen, objectieve sollicitatieprocedures 
en door de zichtbaarheid van vrouwen op topposities te 
ondersteunen.

DIMITRI VAN DE KELFT
ACADEMIE VOOR INDUSTRIE EN INFORMATICA,  
OPLEIDING TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 
2 jaar geleden werd ik gevraagd opleidingscoördinator te worden 
van het team docenten dat verantwoordelijk is voor de opleiding 
Technische Bedrijfskunde in ‘s-Hertogenbosch. Een rol waarin ik als 
voorman een coachende en waar nodig sturende rol ging vervullen. 
Een uitdaging die ik met enthousiasme ben aangegaan.

Het team liep destijds niet lekker. Ondanks begeleiding en gesprek-
ken leek het echte teamgevoel te ontbreken. Het docentschap is vrij 
zelfstandig. Juist daarom is het essentieel om de samenwerking op  
te zoeken en als team meerwaarde te creëren. Dat lukte ons onvol-
doende. 

1,5 jaar geleden kozen we daarom voor een frisse start. Met als 
belangrijkste doel om binnen 3 jaar in de landelijke top 3 van de 
opleidingen Technische Bedrijfskunde te staan. Daarvoor gingen we 
op een nieuwe manier naar ons eigen team en de omgeving kijken. 
We creëerden een eigen werkveldadviesraad en vroegen betrokken 
bedrijven om actief mee te denken bij de prioriteiten die we in het 
onderwijs moeten stellen. Op eenzelfde manier betrekken we 
studenten bij de onderwijsontwikkeling. Je kunt als docent veel leren 
door het gesprek aan te gaan met je omgeving. Door open te staan 
voor de belangen van de student en het werkveld en deze te 
koppelen aan de nieuwste inzichten op het gebied van didactiek en 
opleidingsspecifieke eisen. Dit lijkt resultaat op te leveren. Inmiddels 
staan we op de gedeelde eerste plaats in de Keuzegids HBO Voltijd. 

Het belangrijkste is dat we onze uitdagingen nu echt als team 
benaderen. Binnen een team heb je een veelvoud aan talenten. Door 
als team te bekijken waar talenten worden ingezet en welke talenten 
kunnen worden ontwikkeld, bereik je zo veel meer. Daarvoor is wel 
een veilige omgeving nodig. Waarin docenten bereid zijn feedback te 
geven en te krijgen, kritisch te zijn en continu willen verbeteren. 

Mijn team heeft zich de afgelopen tijd enorm ontwikkeld. Dat geldt 
ook voor mij. In het begin was het niet de fijnste taak om negatieve 
feedback te geven. Ook al was dat wel nodig om vervolgens te 
bekijken hoe het beter kon. Ik heb in het begin veel aangestuurd, 
maar legde daarbij toch altijd de verantwoordelijkheid voor hoe 
zaken kunnen worden opgepakt bij het team neer. Inmiddels kan ik 
veel meer coachend werken. En als daar, naast positieve ook 
negatieve feedback bij hoort naar een van mijn docenten, dan doe ik 
dat. Zodat iemand zich kan ontwikkelen en daarmee ook het team 
beter maakt. 

Het team heeft de potentie en de ambitie om te groeien naar een 
zelfsturend team. We krijgen veel ruimte van de directie, omdat zij 
ook zien hoe sterk we als team zijn gegroeid. Door die teamontwik-
keling wordt ook de rol van coördinator anders. Veel meer coaching 
en belangenbehartiging naar buiten toe. En onderzoeken hoe 
onderwijsvernieuwing en didactische inzichten het onderwijs binnen 
onze opleiding nog beter kunnen maken. 
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ARBEIDSVOORWAARDEN
Het arbeidsvoorwaardenbeleid van Avans staat in het teken van goed  
en verantwoord werkgeverschap. Veel arbeids voorwaarden liggen vast  
in de cao hbo. Daarnaast kent Avans specifieke regelingen voor onder 
meer betaald ouderschapsverlof, promotietrajecten en vervoer. De cao 
hbo schrijft rapportages over beloningsbeleid, betaald ouderschapverlof 
en kinderopvang. De relevante feiten en cijfers over deze arbeidsvoor-
waarden staan in de betreffende tabellen.

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden stond 2014 voornamelijk in 
het teken van voorbereidingen, omdat er in 2015 veel verandert.  
De wijzigingen in bijvoorbeeld ontslagrecht, pensioenregelgeving en  
de cao hebben stevige consequenties voor medewerkers en werkgevers. 
Zowel beleidsmatig als in de praktijk vroeg dit in 2014 om aandacht. 
Deze lijn zet Avans in 2015 voort om de wijzigingen te implementeren.

In 2014 paste Avans voor het eerst het fiscale kader van de werkkosten-
regeling toe. Gekozen is voor een toepassing zonder consequenties 
voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Zo zijn de fietsregeling 
en de mogelijkheid tot uitruil van reiskosten in stand gebleven. Omdat 
de wettelijk toegestane fiscale ruimte per 2015 iets wordt versoberd, 
moet Avans kritisch monitoren of de ruimte hiervoor ook gedurende  
het komende jaar kan blijven bestaan.

GESPREKKENCYCLUS
Hoewel Avans vanaf het voorjaar van 2013 werkt met een nieuw protocol  
voor de gesprekkencyclus, werd in 2014 toch een aanzet gegeven voor verdere 
ontwikkeling. Want de cyclus van afspraken maken, functioneren en beoordelen 
moet zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de organisatieontwikkelingen.  
De ontwikkeling van de cyclus staat dus nooit stil. Daarom bespraken directie-
leden, medewerkers, medezeggenschapsleden en HR-medewerkers gezamenlijk 
hun ideeën voor de gesprekkencyclus van de toekomst. In 2015 worden die 
ideeën geconcretiseerd.

WERKBELEVING
Elke 2 jaar wordt onderzoek gedaan naar de beleving en tevredenheid van mede-
werkers. Ook in 2014 werden medewerkers gevraagd naar hun mening over werk, 
werkomstandigheden en Avans Hogeschool als werkgever. Dat gebeurde voor het 
eerst in samenwerking met Integron, een organisatie die dit onderzoek voor veel 
hogescholen uitvoert. 

Resultaten
De algemene resultaten zijn positief. Wederom steeg het rapportcijfer voor Avans  
als werkgever: van een 7,5 in 2012 naar een 7,7 in 2014. Ook de gemiddelde 
tevredenheid van medewerkers op 10 belangrijke aspecten van werkbeleving is 
positief. Hier scoort Avans een 7,2 ten opzichte van gemiddeld een 7,0 bij andere 
hogescholen. Zelfs bij goede scores is verbeteren mogelijk. Daarom bekijkt Avans  
de resultaten ook op het niveau van organisatieonderdelen en teams of opleidingen. 
Die resultaten worden doorgesproken en omgezet in verbeteracties door de betref-
fende medewerkers en hun leidinggevenden. Op die manier krijgen de uitkomsten 
betekenis en gaan de teams ermee aan de slag. HR-adviseurs van Avans begeleiden 
dit proces. Naar behoefte zetten we in het vervolgtraject nog centrale acties in.

LOOPBAAN EN INZETBAARHEID
Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers zijn belangrijke 
speerpunten in het meerjarenbeleid van Avans. Daarom besteden we 
hieraan binnen alle organisatieonderdelen op diverse manieren aandacht. 
Daarnaast zijn enkele Avansbrede projecten uitgevoerd om dit onderwerp 
een extra impuls te geven. Denk aan projecten op het gebied van mobili-
teit van en naar het werkveld. Maar ook aan projecten om medewerkers 
te inspireren en te stimuleren op het gebied van talentontwikkeling en 
inzetbaarheid. Steeds met een werkwijze die aansluit bij het organisatie- 
onderdeel en bij de specifieke behoeften binnen het domein of werkveld. 
De Avansbrede projecten zijn vooral bedoeld om van elkaar te leren.



16 17

VERZUIM, PREVENTIE EN VITALITEIT
Avans Hogeschool voert zelf de regie over verzuim en preventie. Dit gebeurt met 
behulp van een interne arbodienst, betrokken casemanagers en een beleid gericht 
op preventie en vitaliteit.
Het Avans Arbobeleid is in 2014 vastgesteld en richt zich op 3 pijlers:
- beperken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s
- verminderen van ziekteverzuim 
- bevorderen van re-integratie tijdens en na ziekte

Percentage
Het verzuimpercentage bij Avans Hogeschool was in 2014 4%, een lichte stijging  
ten opzichte van 2013. Met dit verzuimcijfer steekt Avans nog steeds gunstig af bij 
de gehele sector onderwijs, met een verzuim van 5% in 2013. Het percentage is  
ook iets lager dan het landelijke gemiddelde van het hbo: 4,1% in 2013.
In de afgelopen jaren was er sprake van een trend van verlaging van het verzuim. 
Avans doet relatief weinig beroep op de WIA. De cijfers uit 2013 en 2014 laten  
zien dat het verzuimpercentage weer licht stijgt. Of er sprake is van een structurele 
stijging van het verzuim kunnen we niet met zekerheid vaststellen. Dit zullen we in 
2015 verder onderzoeken en monitoren. 

Frequentie
De meldingsfrequentie geeft het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker 
per jaar aan. In 2014 is de meldingsfrequentie gemiddeld 0,74. Dat is lager dan de 
gemiddelde meldingsfrequentie van 0,86 in 2013. En ook lager dan het gemiddelde 
binnen de sector hbo: 0,93. De meldingsfrequentie is een belangrijke indicator voor 
onder andere de medewerkerstevredenheid. Frequent kortdurend verzuim werkt 
verstorend op het onderwijsproces en de onderlinge verhoudingen. 

Nulverzuim
Dat er minder medewerkers verzuimen zien we ook in het percentage nulverzuim. 
Het percentage nulverzuim is gestegen van 49,8% in 2013, naar 54,9% in 2014. 
Dit betekent dat ruim de helft van de medewerkers van Avans Hogeschool in 2014 in 
het geheel niet heeft verzuimd. Toch blijft Avans Arbo, samen met leidinggevenden 
en HR-advies, inzetten op een verdere daling van het ziekteverzuim bij Avans.

JOHN VAN HASSELT EN  
DANIËLA VAN OENE
DIENSTEENHEID PERSONEEL &  
ORGANISATIE - SERVICE CENTER HR
In 2014 is het Service Center HR gestart met LEAN. Een methode waarbij de klant en de 
verbetering van het proces centraal staan. Om in LEAN-termen te spreken, we kijken 
waar we verspillingen uit ons proces kunnen halen. We denken na over slimmere 
manieren van werken, hoe we processen makkelijker kunnen laten verlopen en 
kunnen zorgen voor een optimale dienstverlening. Altijd gericht op onze klant.

Als team introduceerden we bijvoorbeeld een gezamenlijke dagstart van 15 minuten. 
Dit moment geeft veel inzicht in de werkvoorraad en de beschikbare tijd voordat de 
salarissen uitbetaald moeten worden. Teamleden dragen er ook mogelijke verbeter- en 
knelpunten aan. Door het werk op sommige punten iets anders te organiseren werken 
we efficiënter.

Ook bekijken we bijvoorbeeld of we Mijn HR, de iAvans-pagina van DP&O, met de 
informatie uit de dagstart kunnen verbeteren, zodat Avansmedewerkers er de juiste 
en actuele informatie kunnen vinden.

Naast de introductie van de dagstart boekten we ook andere successen. Voorheen 
voerden we bijvoorbeeld de gegevens van ongeveer 2000 declaranten handmatig in, 
om aan de belastingdienst door te geven. Dit proces is nu volledig geautomatiseerd.

Het LEAN-traject is een continu proces waaraan we ook in de toekomst aandacht 
blijven besteden. We willen bereiken dat we ook op de lange termijn een efficiënte en 
juiste salarisverwerking hebben, dat medewerkers van het Service Center HR efficiënt 
worden ingezet en dat we goed met onze klanten communiceren. 
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Beperken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s, 
preventie en vitaliteit
Wat Avans betreft is het voorkomen van verzuim 
minstens zo belangrijk als het begeleiden van verzuim. 
Daarom worden preventiemaatregelen ingezet. Bij de 
preventie ligt de focus op het voorkomen van klachten 
als gevolg van onder meer werkdruk, psychosociale 
arbeidsbelasting of beeldschermwerk. Op het gebied 
van psychosociale arbeidsbelasting is in 2014 een 
Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgewerkt in 
een plan van aanpak. Een RI&E is een belangrijk en 
wettelijk verplicht instrument om de arbeidsrisico’s op 
het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale 
arbeidsbelasting in kaart te brengen. Betere werkom-
standigheden vergroten de motivatie van het personeel. 
En dat komt de productiviteit en kwaliteit van het werk 
ten goede. Avans Arbo heeft in 2014 Risico-Inventa-
risatie en -Evaluatie uitgevoerd bij 4 academies in 
’s-Hertogenbosch en in Breda na oplevering van de 
verbouwde locatie Lovensdijkstraat. Daarnaast voerde 
Avans Arbo op diverse locaties binnen de hogeschool 
64 werkplekonderzoeken uit. Aan de hand van 
risico-inventarisaties en werkplekonderzoeken worden 
waar nodig verbeteringen doorgevoerd.

Avans streeft ernaar alle medewerkers gezond en vitaal 
aan het werk te houden door preventieve en arbeids-
gerelateerde zorg. Want duurzame inzetbaarheid van 
werknemers is een belangrijk speerpunt binnen de 
organisatie. In dat kader zijn in 2014 opnieuw health 
checks uitgevoerd. Avans biedt deze health checks 
structureel aan, als onderdeel van een actief personeels-
beleid. Ze geven zowel de medewerker als de werkgever 
een goed inzicht in de mogelijke gezondheids- of 
uitvalrisico’s. In 2014 namen in totaal 114 medewerkers 
van 5 academies deel aan een gratis health check, met 
praktisch toepasbare tips over hun gezondheid. 

Onder de noemer Avans Vitaal werden in 2014 nog meer activiteiten uitgevoerd, om een 
bijdrage te leveren aan duurzame inzetbaarheid. In oktober 2014 is opnieuw de Avans 
Vitaliteitsweek gehouden. Medewerkers konden die week kiezen uit een breed scala aan 
activiteiten. De masterclasses, workshops, trainingen en sportieve clinics waren gericht 
op het vergroten van de vitaliteit en bevlogenheid van medewerkers. De activiteiten 
maakten deelnemers bewust van wat zij nodig hebben voor een goede lichamelijke en 
geestelijke balans.  

In mei vond opnieuw de Tour d’Avans plaats, een fietstocht langs de 3 locaties van Avans 
Hogeschool. Zo’n 100 medewerkers en studenten werkten zich vrijdag 23 mei 2014 in 
het zweet tijdens deze jaarlijkse fietstocht. Het inschrijfgeld, acties van de deelnemers,  
de broodjesactie van Eurest en sponsoring leverden bijna u 5.000 op. En het College van 
Bestuur verdubbelde dat bedrag nog eens, een mooie opbrengst voor Alpe d’HuZes. 

Daarnaast zijn de stoelmassages voortgezet en krijgen medewerkers elke maand fruit op 
de werkvloer. 

VANUIT DE AMR
De commissie P&O van de Medezeggenschapsraad van Avans Hogeschool 
(AMR) bestaat uit medewerkers en studenten. De commissie bespreekt 
namens de AMR alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan HR, personeel, 
arbeid en de organisatie daarvan. Datzelfde geldt voor onderwerpen op het 
gebied van arbeids omstandigheden. De taak van de commissie P&O is om 
actuele onderwerpen voor te bereiden. Deze worden besproken tijdens het 
commissieoverleg, met de portefeuillehouder van het College van Bestuur en 
de directeur van de diensteenheid P&O. 

Volgens het AMR-reglement heeft de AMR instemmingsrecht op het perso-
neelsbeleid. Dat geldt voor beleid voor de verschillende categorieën personeel 
(OP en OOP). En voor aanstellings- en ontslagbeleid voor personeel, behalve 
de leden van het College van Bestuur. Bovendien heeft het College van 
Bestuur over specifieke beleidsonderwerpen vooraf instemming van de AMR 
nodig voor een voorgenomen besluit. Het gaat om beleid over onderwerpen 
van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel, 
indien dat volgens de cao aan de AMR is overgelaten.

De commissie P&O was meerdere malen in een vroeg stadium betrokken  
bij de ontwikkeling van HR-beleid. Niet alleen omdat wet of reglement dat 
voorschrijft, maar ook vanuit betrokkenheid van de AMR. De commissie  
P&O heeft altijd een ‘voorbereidende’ taak om tot goede besluitvorming in  
de AMR te komen. De commissie is bevoegd te overleggen met het College 
van Bestuur, de directie van DP&O, stafmedewerkers en externe deskundigen.  
Richting AMR heeft de commissie informatierecht en een adviserende functie.
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De AMR heeft in 2014 de volgende onderwerpen of voor-
genomen besluiten besproken of ermee ingestemd:

• WERKKOSTENREGELING

• DECLARATIEREGLEMENT

• VERPLICHTE VRIJE DAGEN 2015

• VERLENGING REGELING WOON-WERKVERKEER

• COÖRDINATIEMECHANISMEN & GESPREKKENCYCLUS

Bij elk overleg is met een positief kritische blik gekeken naar 
de voorstellen en onderwerpen. Op een constructieve en profes-
sionele manier. En altijd in het belang van de achterban van de 
AMR, de medewerkers en studenten.
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AFKORTING BETEKENIS  
 
Organisatieonderdeel 
AAFM Academie voor Algemeen en Financieel Management
AB&I Academie voor Bouw & Infra
ACUE Academie voor Communicatie en User Experience
AE&I Academie voor Engineering en ICT
AFM Academie voor Financieel Management
AGZ Academie voor Gezondheidszorg
AHB Academie voor HRM en Bedrijfskunde
AI&I Academie voor Industrie & Informatica
AKV|St. Joost Academie voor Kunst en Vormgeving
AMBM Academie voor Marketing en Business Management
AMIB Academie voor Marketing en International Business
AOMI Academie voor Ondernemen, Marketing en Innovatie
ASB Academie voor Sociale Studies Breda
ASH Academie voor Sociale Studies Den Bosch
ASIS Avans School of International Studies
ATGM Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu
AVB Academie voor Veiligheid en Bestuur
AVD Academie voor Deeltijd
CoE BBE Centre of Expertise Biobased Economy
CvB College van Bestuur
DFS Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie
DIF Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst
DMCS Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken
DP&O Diensteenheid Personeel & Organisatie
ECS Expertisecentrum Caring Society 3.0
EDI Expertisecentrum Duurzame Innovatie
EKV Expertisecentrum Kunst en Vormgeving
ESB Expertisecentrum Sustainable Business
EV Expertisecentrum Veiligheid
LIC Leer- en Innovatiecentrum
Pabo Academie voor Pedagogisch Onderwijs
 
Functiecategorie 
OP Onderwijzend Personeel
OOP Onderwijsondersteunend Personeel (ex. management)
MP Management
STAG Stagiaires

1. AANTAL MEDEWERKERS EN FTE 

Jaar Aantal Fte Groei Groei
 mede-  in aantal in fte
 werkers

2010 2098 1532,4

2011 2215 1631,7 5,6% 6,5%

2012 2319 1752,4 4,7% 7,4%

2013 2475 1891,1 6,7% 7,9%

2014 2532 1967,4 2,3% 4,0%

FEITEN EN 
CIJFERS.

2. VERDELING NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE   
  
Leeftijdscategorie Fte Aantal % van
(5jr)  mede- aantal
  werkers

15-20 12,6 24 0,9%
20-24 50,3 80 3,2%
25-29 128,2 150 5,9%
30-34 239,5 297 11,7%
35-39 219,7 283 11,2%
40-44 247,5 329 13,0%
45-49 299,2 383 15,1%
50-54 280,1 351 13,9%
55-59 272,6 345 13,6%
60-64 208,7 268 10,6%
65+ 8,9 22 0,9%

Totaal 1967,4 2532 
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4. VERDELING NAAR DOCENTFUNCTIE 
   
Functieschaal Docentfunctie Medewerkers Fte

10 Basisdocent hoger beroepsonderwijs 43 29,0 
11 Docent hoger beroepsonderwijs 827 595,1 
12 Hogeschooldocent 497 409,7 
13 Hogeschoolhoofddocent / senior hogeschooldocent 5 4,0 
14 t/m 16 Lector  14 8,0

 Totaal 1386 1045,7

6. VERDELING NAAR FUNCTIECATEGORIE       

Functiecategorie 2013  2014     
 Aantal  Aantal  Stijging Stijging
 medewerkers Fte medewerkers Fte in aantal in fte

Onderwijs ondersteunend personeel 911 688,0 897 707,6 -1,5% 2,8%
Management 74 70,3 75 70,9 1,4% 0,9%
Onderwijzend personeel* 1456 1103,0 1520 1152,5 4,4% 4,5%
Stagiaires  34 29,7 40 36,4 17,6% 22,6%

Totaal  2475 1891,1 2532 1967,4 2,3% 4,0%

* Met onderwijzend personeel worden 
naast docenten en lectoren ook 
werkplaatsassistenten en enkele andere 
onderwijzende functies bedoeld.  

* Het College van Bestuur en stagiaires.

5. VERHOUDING TUSSEN DOCENTFUNCTIES
           
Functieschaal Docentfunctie 2011 2012 2013 2014

10 Basisdocent hoger beroepsonderwijs 4,2% 3,1% 3,2% 2,8%
11 Docent hoger beroepsonderwijs 48,5% 51,9% 53,9% 56,9%
12 Hogeschooldocent 45,4% 43,5% 41,5% 39,2%
13 t/m 16 Hogeschoolhoofddocent / senior hogeschooldocent / lector 1,8% 1,5% 1,3% 1,1%

3. VERDELING FUNCTIESCHALEN NAAR GESLACHT 
   
Functieschaal          
   

0 100 200 300 400 500 600 700 800fte

Totaal

Aantal 
medewerkers

 5 18 23
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Totaal

Fte

 3,1 10,8 13,9

 34,6 10,5 45,1

 3,6 33,6 36,7

 15,6 79,1 94,8

 52,4 132,8 185,2

 24,1 57,7 81,8

 67,0 70,5 137,4

 45,6 69,6 115,4

 354,7 329,0 683,7
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 24,6 14,8 39,4
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8. UITSTROOM PER REDEN
      
Reden Aantal
 medewerkers Fte

Einde van contract  185 91,3 
Vrijwillige beëindiging  93 69,6 
Gepensioneerd  15 12,9 
Anders   6 4,9

Totaal   296 178,7

9. SOORT AANSTELLINGEN       

Soort aanstelling 2013  2014
 Aantal  Aantal
 medewerkers Fte medewerkers Fte
  

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (D2) 1616 1285,1 1709 1369,6
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
met uitzicht op vast (D3) 0 0,0 4 3,6
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4) 825 539,2 780 521,8

LENNARD TERPSMA
ACADEMIE VOOR ALGEMEEN FINANCIEEL  
MANAGEMENT 
Binnen onze Academie voor Algemeen en Financieel Management is sinds 1,5 jaar een nieuwe directie 
actief. Een directie met een nieuwe visie en duidelijke ideeën over waar we als academie naartoe 
gaan. Waarbij de nadruk ligt op een toekomstbestendige organisatie en veel focus op eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid bij het team. 

De HOW Company heeft binnen onze academie de afgelopen periode de eerste fase begeleid van een 
traject gericht op de versterking van persoonlijk leiderschap. 3 dagen op de hei met 11 collega’s van de 
academie vanuit verschillende teams. Door uiteenlopende activiteiten en rollenspellen gingen we diep 
in op onze eigen rol. Op hoe we communiceren en welke effecten dat heeft. Hoe je effectief kunt 
coachen. En hoe je uiteindelijk verantwoordelijkheid kunt pakken en de regie in handen kunt nemen.

Sowieso is het erg goed als je even afstand kunt nemen van de dagelijkse praktijk. Alleen al het feit 
dat je 3 dagen intensief met een aantal collega’s ergens aan werkt levert een enorme meerwaarde op. 
Uit een dergelijke meerdaagse training kom je vol inspiratie en ideeën terug in de normale werk-
omgeving. Wat je dan wel merkt, is dat het een uitdaging is om dat vast te houden in je werk. Het 
rennen en vliegen, het onderwijsritme, je lessen verzorgen, toetsen maken en afnemen. Risico is dat  
je toch weer terugvalt in je oude patronen. Daarom is het extra belangrijk dat je scherp blijft op wat 
er anders en beter kan. En daar ook met elkaar aan werkt. Dit traject krijgt ook structurele opvolging. 
De vervolgstap is om de lessons learned toe te passen binnen het team. En tegelijkertijd te bekijken 
hoe teams zijn ingericht, huidige en nieuwe structuren te verkennen, meer verantwoordelijkheid als 
team te nemen en de bijbehorende soft skills verder te ontwikkelen. 

Het is erg prettig om onderdeel uit te maken van een organisatie die ruimte biedt voor ontwikkeling. 
Binnen de academie is er veel initiatief en sprake van vernieuwing. Dat is een inspirerende omgeving 
om in te werken. Wat ik heb geleerd komt van pas in het werk, en ook daaromheen heb je er echt 
profijt van. Als opleidingsteam hebben we de ambitie om door te groeien naar een grotendeels 
zelfsturend en zelfverantwoordelijk team. Binnen 1,5 jaar moeten we daar een flink stuk in zijn 
gegroeid. Mijn eigen ambitie daarbij is vooral om te blijven groeien in mijn huidige rol. En continu  
te blijven leren. Als je dat van je studenten vraagt, moet je dat ook van jezelf kunnen vragen.

7. INSTROOM PER FUNCTIECATEGORIE
    
Functiecategorie 2013  2014
 Aantal  Aantal
 medewerkers Fte medewerkers Fte

Onderwijs ondersteunend personeel 311 126,0 246 105,8
Management 8 7,6 11 9,3
Onderwijzend personeel 236 134,2 261 141,8

Totaal  555 267,8 518 256,9
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10. AFWIJKENDE CONTRACTVORMEN       

Contractvorm 2013  2014
 Aantal  Aantal
 medewerkers Fte medewerkers Fte
  

Aantal tijdelijke uitbreidingen betrekking (TUB’s) 200 37,1 204 37
Aantal min-max contracten (surveillanten)* 178  185

  
Verhouding ten opzichte van loonkosten Avans 

Percentage declaranten** 0,6%  0,6%
Percentage uitzendkrachten** ***  0,6%
Percentage externe inhuur van arbeid** 4,8%  3,7%

* Een Min-max contract heeft een bandbreedte van 0 tot 120 uur per 
kalenderjaar.

** voor dit percentage zijn de loonkosten van declaranten, uitzend-
krachten en externe inhuur van arbeid afgezet tegen de totale 
loonkosten van Avans Hogeschool. Onder declaranten worden onder 
meer verstaan de inzet van promostudenten (studenten die tegen 
betaling incidentele werkzaamheden verrichten) en gastdocenten voor 
een incidenteel gastcollege.

*** In 2013 werd dit percentage nog niet apart in de administratie 
verwerkt en is daardoor niet beschikbaar. 

12. GROEI EN KRIMP PER ORGANISATIEONDERDEEL
        
Organisatie- 2013  2014   
onderdeel Aantal  Aantal  Groei/krimp Groei/krimp
 medewerkers Fte medewerkers Fte medewerkers fte

AAFM 89 74,8 90 73,1 1,1% -2,3%
ABI 121 89,8 115 86,3 -5,0% -3,9%
ACUE 53 43,1 69 50,7 30,2% 17,5%
AE&I 138 115,7 132 110,2 -4,3% -4,7%
AFM 54 45,5 54 44,7 0,0% -1,8%
AGZ 144 103,7 146 105,8 1,4% 2,0%
AHB 84 73,3 77 63,7 -8,3% -13,1%
AI&I 104 91,0 111 95,2 6,7% 4,5%
AKV|St. Joost 150 75,2 143 74,5 -4,7% -0,9%
AMBM 104 79,1 97 80,4 -6,7% 1,6%
AMIB 75 63,9 69 60,7 -8,0% -5,0%
AOMI 61 52,7 75 64,2 23,0% 21,7%
ASB 102 82,7 100 81,6 -2,0% -1,4%
ASH 107 75,9 102 77,0 -4,7% 1,4%
ASIS 60 47,8 72 56,9 20,0% 19,1%
ATGM 117 92,6 139 111,5 18,8% 20,5%
AVB 77 60,6 67 54,3 -13,0% -10,5%
AVD 89 28,9 100 41,4 12,4% 43,3%
CoE BBE 8 7,3 12 11,3 50,0% 54,8%
CvB 38 33,8 36 33,8 -5,3% 0,0%
DFS 72 61,0 72 61,3 0,0% 0,5%
DIF 228 203,3 228 203,9 0,0% 0,3%
DMCS 112 88,1 132 89,9 17,9% 2,0%
DP&O 59 50,2 67 58,5 13,6% 16,4%
ECS n.v.t. n.v.t. 5 3,0 n.v.t. n.v.t.
EDI n.v.t. n.v.t. 10 7,7 n.v.t. n.v.t.
EKV n.v.t. n.v.t. 2 1,2 n.v.t. n.v.t.
ESB n.v.t. n.v.t. 5 3,8 n.v.t. n.v.t.
EV n.v.t. n.v.t. 8 6,5 n.v.t. n.v.t.
LIC 172 109,1 137 110,4 -20,3% 1,2%
Pabo 58 42,3 62 44,3 6,9% 4,8%

Totaal 2476 1891,3 2534 1967,4 2,3% 4,0%  

0 1 2 3 4 5 %

2010

2011

2012

2013

2014

Jaar

11. VERZUIM

Jaar Percentage

2010 4,3%
2011 3,4%
2012 3,7%
2013 3,6%
2014 4,0%
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13. VERDELING DOCENTFUNCTIES PER ORGANISATIEONDERDEEL IN FTE      
     
 Basisdocent hoger Docent hoger Hogeschooldocent Hogeschoolhoofddocent/  Lector 
 beroepsonderwijs beroepsonderwijs  senior hogeschooldocent

AAFM 4,2 28,9 25,9 0,0 0,7
AB&I 1,7 24,4 37,0 1,0 0,0
ACUE 0,4 27,4 11,7 0,0 0,0
AE&I 2,4 47,2 33,2 0,0 0,0
AFM 1,0 13,8 21,7 0,0 0,0
AGZ 2,9 55,1 24,3 0,0 0,0
AHB 1,3 32,7 18,0 0,0 0,0
AI&I 5,6 34,1 34,8 0,0 0,0
AKV|St. Joost 0,0 26,6 13,6 1,8 0,0
AMBM 0,0 44,4 18,3 0,0 0,4
AMIB 0,6 26,8 23,9 0,0 0,0
AOMI 0,0 33,2 18,4 0,0 0,0
ASB 0,0 38,1 30,0 0,0 0,0
ASH 1,8 50,6 15,2 0,0 0,0
ASIS 0,0 31,3 14,0 0,0 0,0
ATGM 2,6 34,8 18,5 0,2 0,0
AVB 1,7 25,3 18,3 0,0 0,0
AVD 0,0 7,1 14,6 0,0 0,0
ECS 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
EDI 0,4 0,0 0,6 0,0 1,1
EKV 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
ESB 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
EV 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Pabo 2,4 13,1 17,0 1,0 0,6

Totaal 29,0 594,9 409,6 4,0 8,0

  
Academie Master/Promovendi Aantal Percentage

AAFM Master 51 72,8%
 PhD 1 1,4%
 Totaal AAFM: 52 74,2%
AB&I Master 52 65,8%
 PhD 3 3,8%
 Totaal AB&I: 55 69,6%
ACUE Master 26 53,1%
 PhD 4 8,2%
 Totaal ACUE: 30 61,3%
AE&I Master 52 57,1%
 PhD 5 5,5%
 Totaal AE&I: 57 62,6%
AFM Master 26 65,0%
 PhD 1 2,5%
 Totaal AFM: 27 67,5%
AGZ Master 72 67,3%
 PhD 5 4,7%
 Totaal AGZ: 77 72,0%
AHB Master 47 78,3%
 PhD 2 3,3%
 Totaal AHB: 49 81,6%
AI&I Master 48 60,0%
 PhD 3 3,7%
 Totaal AII: 51 63,7%
AMBM Master 52 70,3%
 Totaal AMBM: 52 70,3%
AMIB Master 46 79,3%
 Totaal AMIB: 46 79,3%
AOMI Master 39 66,1%
 Totaal AOMI: 39 66,1%
ASB Master 48 59,2%
 PhD 1 1,2%
 Totaal ASB: 49 60,4%

 
Academie Master/Promovendi Aantal Percentage

ASH Master 60 71,4%
 PhD 1 1,2%
 Totaal ASH: 61 72,6%
ASIS Master 36 67,9%
 PhD 6 11,3%
 Totaal ASIS: 42 79,2%
ATGM Master 28 42,4%
 PhD 37 56,0%
 Totaal ATGM: 65 98,4%
AVB Master 33 63,5%
 PhD 1 1,9%
 Totaal AVB: 34 65,4%
ECS PhD 3 100,0%
 Totaal ECS: 3 100,0%
EDI Master 3 75,0%
  Totaal EDI: 3 75,0%
EKV Master 1 100,0%
  Totaal EKV: 1 100,0%
ESB Master 1 33,3%
  PhD 2 66,7%
  Totaal ESB: 3 100,0%
EV PhD 3 100,0%
  Totaal EV: 3 100,0%
Pabo Master 28 68,3%
 PhD 2 4,9%
 Totaal Pabo: 30 73,2%

Totaal Master 829 71,6%
 Waarvan PhD 80 6,9%
  
   
   
* Zoals in de prestatieafspraken tussen Avans Hogeschool en het Ministerie van OCW is opgenomen, gaat het 
hier om docentfuncties. Daarbij worden de academies AVD, AKV|St. Joost en alle aanstellingen kleiner dan 0,3fte 
niet meegenomen in de telling.

14. AANTAL MASTERS EN PROMOVENDI PER ORGANISATIEONDERDEEL* 



ROB VAN GESTEL
ACADEMIE VOOR MARKETING & BUSINESS MANAGEMENT,  
OPLEIDING COMMERCIËLE ECONOMIE 
Ongeveer 2,5 jaar geleden wees een kennis mij op een vacature binnen Avans. 
Voor deze positie was een masterdiploma een vereiste. Gelukkig bleek tijdens 
een oriënterend gesprek dat ik deze master ook gedurende de eerste jaren van 
mijn dienstverband mocht behalen. Zodoende ben ik meteen vanaf mijn indienst-
treding gestart met de opleiding master in Marketing bij Avans+. Op dit moment 
zit ik in de afrondende fase en ben ik bezig met mijn master-thesis.

Tijdens het begin van mijn dienstverband kostte het mastertraject me veel 
energie. Het vraagt een flinke tijdsinvestering en daarnaast was ik ook nog een 
startend docent. Hier kwam nog bij dat ik binnen een kwartaal coördinator van 
een minor was. Toen ik als docent begon, dacht ik het niet hebben van een 
masterdiploma wel te kunnen compenseren met mijn praktijkervaring. Ik weet 
nu dat dit niet het geval is. Nu ik de opleiding bijna heb afgerond kan ik wel 
zeggen dat het volgen van een master goed voor me is geweest.

Het heeft mijn theoretische basis, die nodig is om les te geven, een stuk 
verstevigd en het heeft me extra inzichten opgeleverd. Op onderzoeksgebied 
heb ik veel geleerd. Ook mijn leiderschapskwaliteiten en strategisch inzicht zijn 
gegroeid. De master geeft mij een ander denkniveau, waardoor ik vraagstukken 
niet eenzijdig benader. Je leert dingen van verschillende kanten te belichten. 
Dat helpt me in de lespraktijk. Ten opzichte van 2 jaar geleden zie ik al duidelijk 
verschil in de kwaliteit van de minor die ik coördineer. Er is nu meer aansluiting 
op het afstudeerniveau dat we ambiëren.  

Mijn collega’s houden er rekening mee dat ik in een mastertraject zit. Zij onder-
steunen me als ik dit nodig heb en lezen ook af en toe mee. Avans ondersteunt 
mij in het traject door me een dag per week vrij te roosteren, zodat ik aan mijn 
thesis kan werken. Die dag extra had ik in het begin niet, maar ik vind het nu 
prettig. Omdat ik het zo een betere balans tussen werken en studeren vind. 

Als ik mijn master heb afgerond, ga ik de kennis inzetten binnen de academie. 
Wij zijn druk bezig met veranderingen en herzieningen op een aantal vlakken 
van het curriculum. Ik ben in het onderwijs gaan werken, omdat ik vond dat er 
een achterstand was op het gebied van online marketing. Daarom wil ik zorgen 
dat online marketing fatsoenlijk wordt ingepast binnen de verschillende  
blokken en dat we flexibel blijven om innovaties sneller door te voeren. 

Eind mei 2015 verwacht ik mijn master af te ronden. Ik ben Avans dankbaar dat 
ik tijd en ruimte heb gekregen om dit mastertraject te kunnen volgen. Al ben ik 
ook blij dat ik bijna klaar ben.
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18. UITBETAALD OVERWERK EN  
UITBETAALDE VERLOFUREN IN FTE  
PER ORGANISATIEONDERDEEL

Organisatieonderdeel  Uitbetaald
 in fte

AAFM 0,2 fte
ABI 0,1 fte
ACUE 0,1 fte
AE&I 0,5 fte
AFM 1,2 fte
AGZ 0,6 fte
AHB 5,6 fte
AI&I 0,8 fte
AKV|St. Joost 0,0 fte
AMBM 0,4 fte
AMIB 0,6 fte
AOMI 1,4 fte
ASB 0,4 fte
ASH 1,0 fte
ASIS 0,8 fte
ATGM 0,0 fte
AVB 1,9 fte
AVD 1,7 fte
DFS 0,4 fte
DIF 1,3 fte
DMCS 0,4 fte
DP&O 0,1 fte
LIC 0,0 fte
Pabo 0,1 fte

Totaal  19,6 fte

19. TOEGEKENDE 
ARBEIDSMARKTTOELAGES* 

Organisatieonderdeel Aantal toegekende
 toelages

AE&I 1
AGZ 1
AKV|St. Joost 1
ASB 2
ASH 1
ATGM 1
AVD 1
CoE BBE 1
CvB 2
DFS 2
DP&O 2
ESB 1
LIC 4

Totaal 20

* Het gaat hier om het aantal in 2014 nieuw 
toegekende arbeidsmarkttoelages.

17. FUNCTIONERINGS-, POP- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN
         
 2012-2013 2013-2014 % deelname 2014*

Functioneringsgesprekverslagen 1317 1244 51%
Beoordelingsgesprekverslagen 1602 1465 60%

* Opmerking: ten behoeve van de percentage-bepaling is het 
aantal gespreksverslagen afgezet tegen het aantal medewerkers 
dat gedurende geheel 2014 voor tenminste 0,2fte in dienst was 
(conform het protocol gesprekkencyclus). Het gaat hierbij om 
het aantal geregistreerde en geadministreerde gespreksversla-
gen. Een bekend probleem is dat niet alle verslagen ook in  
de personeelsadministratie worden geadministreerd.  
Avans Hogeschool werkt aan verbeteringen in dit proces.

15. OUDERSCHAPSVERLOF 

 2013 2014

Man 40 45
Vrouw 79 96

Totaal 119 141

16. OUT-OF-POCKET KOSTEN PROFESSIONALISERING 
MEDEWERKERS

Organisatie- Scholingskosten  In % van totale   
onderdeel in w  loonsom

AAFM u  281.000 6,5%
ABI u  106.000 2,1%
ACUE u  56.000 2,1%
AE&I u  93.000 1,4%
AFM u  20.000 0,7%
AGZ u  135.000 2,0%
AHB u  131.000 3,2%
AI&I u  162.000 3,0%
AKV|St. Joost u  66.000 1,6%
AMBM u  208.000 4,7%
AMIB u  92.000 2,6%
AOMI u  108.000 3,1%
ASB u  75.000 1,6%
ASH u  110.000 2,5%
ASIS u  55.000 1,8%
ATGM u  64.000 1,3%
AVB u  75.000 2,3%
AVD u  49.000 2,5%
CoE BBE u  14.000 2,9%
CvB u  319.000 14,0%
DFS u  150.000 4,9%
DIF u  309.000 3,7%
DMCS u  209.000 5,1%
DP&O u  228.000 8,3%
ECS u  0 0,0%
EDI u  1.000 0,8%
EKV u  0 0,0%
ESB u  3.000 4,8%
EV u  6.000 1,3%
LIC u  183.000 3,5%
Pabo u  74.000 2,9%

Totaal v  3.543.000 3,4%
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CONTACT 
Avans Hogeschool 
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088 - 525 75 00 
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