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INTRODUCTIE

Het hoger beroepsonderwijs heeft de afgelopen 20 jaar een geweldige vlucht 

genomen. Een goede zaak, want de omgeving waarin onze studenten terecht-

komen verandert. En blijft veranderen. Deze complexe wereld vormt een van de 

uitdagingen van Avans Hogeschool. Wij moeten zorgen dat onze opleidingen 

blijven aansluiten op een veranderende wereld. En dat we professionals van de 

toekomst afleveren.

Hoe die toekomst eruitziet is steeds moeilijker te voorspellen. Natuurlijk hebben professionals van morgen 
kennis en praktijkervaring nodig. Dat is de basisuitrusting, maar nog belangrijker wordt hun persoonlijkheid. 
Daarom staat in ons onderwijs de ontwikkeling van een aantal houdingen centraal. Bijvoorbeeld de lerende 
en onderzoekende houding waarmee onze studenten, die vaak terechtkomen op leidinggevende posities,  
de voortrekkers worden in hun bedrijf, organisatie én in de samenleving. Door deze houdingen weten ze 
dat ze nooit zijn uitgeleerd en dat ze alles kritisch moeten benaderen, inclusief zichzelf. Daarnaast leren we 
studenten het belang van een verantwoordelijke houding en een goed waarde- en normbesef. En dat ze 
ondernemend zijn. Kansen zien en pakken. Uiteraard stimuleren we ook creativiteit en out-of-the-box-denken. 
Dat zijn tenslotte de aanjagers van ontwikkeling en innovatie.

Avans Hogeschool beseft als geen ander dat haar onderwijs en onderzoek niet in splendid isolation plaats-
vinden. Nee, dat doe je samen met het bedrijfsleven en met publieke en private organisaties. Sprekende 
voorbeelden hiervan vindt u in deze brochure. Om ook in de toekomst aan te blijven sluiten bij het werkveld 
hebben wij u nodig. Dus betrek ons bij uw onderzoeksvragen, via opdrachten, afstudeerprojecten en stages. 
Zo leren wij van elkaar. En zo maken wij samen het verschil. Hoe die toekomst zich ook ontwikkelt.

Paul Rüpp
Voorzitter College van Bestuur

AVANS 
HOGESCHOOL,  
VOL AMBITIE. 
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PARTNER VAN 
DE TOEKOMST.

Onderwijzen is richting geven. 
Daarom is duurzaamheid inge-
bakken in ons lesprogramma. 
Niet als apart vak maar als 
denkwijze. En zelf geven we het 
goede voorbeeld. We installeren 
zonnepanelen op de daken van 
onze gebouwen. Het licht in de 
lokalen en kantoren schakelt 
automatisch uit. En we gebruiken 
ledverlichting en groene stroom. 
Stuk voor stuk initiatieven voor 
een duurzamer Avans.
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OVER AVANS 

Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs in Breda, ’s-Hertogenbosch 

en Tilburg. Onze academies vormen een levendig netwerk van studenten, 

 docenten, lectoren en professionals uit het bedrijfsleven. Samen creëren wij  

kennis en dragen we bij aan een duurzame samenleving.

BEKENDE ALUMNI 
Marlies Dekkers  
Jesse Klaver 
Olcay Gulsen 
Dick Boer
Kluun
Nina Gantz

AMBITIE 2020 
Wij vragen veel van onze studenten. We zijn pas tevreden als u onze studenten herkent door hun 
lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding. En zowel onze studenten 
als onze medewerkers een waardevolle gespreksgenoot zijn voor partners in de regio. Vooral als  
ze komen tot creatieve oplossingen, die maatschappelijk van waarde zijn.

VISIE 
Het verschil maken, dat willen we bij Avans 
Hogeschool. Door wat we doen en door hoe we 
het doen. Bij elke keuze maken we een bewuste 
afweging waarin de aspecten toekomstgericht, 
leefbaarheid en rechtvaardigheid een rol spelen.

Wij dagen onze studenten uit. We helpen hen 
om het maximale uit zichzelf te halen. En zich te 
ontwikkelen tot professionals die een duurzame 
bijdrage leveren aan de complexe samenleving 
waarin zij leven en gaan werken. 

Wij leveren een structurele bijdrage aan de 
kennisontwikkeling en -deling op de thema’s 
waarin de regio zich specialiseert en ontwikkelt.
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BREDA TILBURG

‘S-HERTOGENBOSCH

29.000
STUDENTEN

2.600
MEDEWERKERS

11
VESTIGINGEN

3
STEDEN

BREDA 
’S-HERTOGENBOSCH 
TILBURG 

NUMMER 1
BESTE GROTE HOGESCHOOL  
VAN NEDERLAND
Bron: Keuzegids HBO 2016 

54
OPLEIDINGEN

20
ACADEMIES

6        EXPERTISE
CENTRA

>20
LECTORATEN

AVANS DEELTIJD
AVANS+

Avans Hogeschool is in 
2004 ontstaan door een 
fusie tussen Hogeschool 
Brabant en Hogeschool 
’s-Hertogenbosch.

AVANS HOGESCHOOL
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AVANS IN BEELD

MIDDENIN DE 
MAATSCHAPPIJ

INTER
NATIONAAL

CAMPUS
ONTWIKKELING DUURZAAM

MODERN 
ONDERWIJS

14



MAAT
SCHAPPELIJK  
BETROKKEN

INNOVATIEF

BRABANT

AL JAREN  
AAN DE TOP
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VOOR  
BEROEPEN VAN  
DE TOEKOMST.

Avans Hogeschool verzorgt  

hoger onderwijs in: 
 

ECONOMIE EN MANAGEMENT
GEZONDHEID
ICT
KUNST EN VORMGEVING
ONDERWIJS
RECHT
TECHNIEK
WELZIJN

 Verbetering van 
kwaliteit is onze 

dagelijkse bezigheid.
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BEROEPSGERICHT
Ons onderwijs is kleinschalig en beroepsgericht. 
In multidisciplinaire groepen werken studenten 
aan opdrachten uit het werkveld. Ze verwerven 
kennis en leren deze toepassen in de praktijk. 
Zo sluiten onze opleidingen naadloos aan op 
behoeftes van organisaties. Ook kijken we naar 
de toekomst. In onze onderwijsprogramma’s 
krijgen studenten de ruimte om mee te bewegen 
naar beroepen die nu nog niet bestaan.

ONDERWIJS IN DEELTIJD

Een leven lang leren. Daar willen we aan bijdragen.  
Naast voltijdonderwijs verzorgen we daarom ook  
onderwijs in deeltijd. Kijk voor informatie over  
bekostiging op avansdeeltijd.nl of avansplus.nl.  
Als bedrijf of werkende kunt u kiezen voor:

•   EEN ASSOCIATE DEGREE OF BACHELOR VIA  
AVANS DEELTIJD 

•   EEN POSTBACHELOR, MASTER OF  
CURSUS VIA AVANS+ 

•   EEN INCOMPANYTRAJECT VIA AVANS+ 

TOPPOSITIE

Avans Hogeschool staat al jaren 
aan de top in het Nederlandse 
onderwijslandschap. Deze  
plek danken we vooral aan de  
persoon lijke benadering van de 
studenten en de kleinschalige 
organisatie van het onderwijs. 
We zijn trots op de waardering 
die we krijgen van onze studen-
ten en doen ons best om aan de
top te blijven.

 Innovatie is 
het resultaat van 
kruisbestuiving 
van verschillende 
vakgebieden.
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KENNIS
DICHTBIJ.
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MODERNE LEEROMGEVING
Onze studenten volgen lessen in een eigentijdse leer-
om  ge ving met moderne laboratoria, praktijklokalen en een 
TECH-LAB waar studenten kunnen experimenteren met 
technologie. We hebben prachtige gebouwen met als 
multime diaal hart: Xplora. Dit is een ontmoetingsplek waar 
studenten informatie zoeken, rustig studeren of in groepjes 
samenwerken. Ze maken hierbij gebruik van pc's, printers, 
boeken, een film- en geluidsstudio en de helpdesk.  

BREIN EN LEREN
Avans verdiept zich in de werking van het jonge brein. 
De werkgroep Brein & Leren vertaalt inzichten uit de 
neurowetenschap naar de onderwijs praktijk. Zo creëren 
we aanknopingspunten om de motivatie om te leren  
te verhogen en het rendement te verbeteren.

21



22



ONDERZOEK
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GROEIEN 
BEGINT MET 
KENNIS.

Als kennisinstelling ontwikkelen we nieuwe 

kennis voor onderwijs en samenleving. Hiervoor 

doen lectoren, docent-onderzoekers en studenten 

praktijk gericht onderzoek voor bedrijven, over-

heden en maatschappelijke organisaties. De 

resultaten van het onderzoek implementeren we 

in ons onderwijs. Een belangrijk punt op onze 

agenda is valorisatie van kennis: we zorgen dat 

nieuwe kennis maatschappelijke waarde krijgt. 

Onderzoek doen we in verschillende lectoraten. 
De meeste zijn ondergebracht bij een van onze expertisecentra:

•  CARING SOCIETY 3.0

•  DUURZAME INNOVATIE

•  KUNST EN VORMGEVING

•  SUSTAINABLE BUSINESS

•  VEILIGHEID

•  CENTRE OF EXPERTISE BIOBASED ECONOMY

Bekijk de lopende 
onderzoeken van 

expertisecentra op 
avans.nl.
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CENTRE OF EXPERTISE 
BIOBASED ECONOMY 
De focus van dit Centre of  
Expertise ligt op de overgang  
naar een samenleving die draait  
op groene grondstoffen.  
Samen met HZ University of 
Applied Sciences organiseren we 
onderzoek dat deze overgang 
bevordert. Ondernemers, weten-
schappers, docenten en studenten 
vergaren kennis en zorgen voor de 
verankering ervan in het onderwijs.

EXPERTISECENTRUM CARING SOCIETY 3.0
In dit expertisecentrum doen we onderzoek naar het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van mensen in hun eigen omgeving. We streven naar 
samen redzaam zijn door een integrale en multidisciplinaire benadering  
met aandacht voor leefstijl, preventie, sociale omgeving en met de inzet  
van ICT en zorgtechnologie. Hiervoor werken we samen met zorginstanties, 
gemeentes, provincie en andere kennisinstellingen.

EXPERTISECENTRUM  
KUNST EN VORMGEVING 
Het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving faciliteert interdisciplinair praktijkgericht 
onderzoek naar actuele ontwikkelingen op het gebied van kunst en ontwerp. Zo 
kunnen toekomstige ontwerpers en kunstenaars een waarde volle bijdrage leveren 
aan het eigen werkveld en de economie. In het onderzoek staan het maakproces 
en de gebruiker binnen het ontwerpproces centraal. Het onderzoek moet leiden 
tot een nog betere relatie tussen het onderwijs en de beroepspraktijk, zodat onze 
studenten optimaal voorbereid zijn op hun toekomstige rol als hooggekwalificeerde 
reflectieve professionals.

WMOWERKPLAATSEN
Project van Expertisecentrum Caring Society 3.0

Wmo-werkplaatsen zijn samenwerkingsver-
banden tussen hogescholen en de praktijk.  
Ze helpen de noodzakelijke vernieuwingen  
in zorg en welzijn tot stand te brengen. 

In de Wmo-werkplaats van Avans bekijken 
lectoren, studenten en docenten vanuit ver-
schillende disciplines hoe mensen met een 
zorgvraag zichzelf kunnen redden met hulp 
van hun omgeving. Ook kunnen aankomen-
de zorgprofessionals er ervaring opdoen met 
innovatieve zorgtechnologie. 
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HERGEBRUIK VAN STAAL
Project van Expertisecentrum Sustainable Business

De Metaalunie stelt zich de vraag hoe ze metalen en 
componenten beter kan hergebruiken en steeds minder 
voor recycling hoeft aan te bieden. Bij het recyclen  
wil de Metaalunie bovendien de kwaliteit en timing van 
stromen verbeteren. Wij hebben dit dilemma vertaald 
naar concrete onderzoeksvragen. Doel is circulair werken 
met een verdienmodel dat klopt.

EXPERTISECENTRUM 
DUURZAME INNOVATIE 
Innovatie van het ontwerp- en productieproces  
kan de productiviteit van bedrijven verhogen en 
producten aantrekkelijker maken. Daarom doen  
we onderzoek naar vernieuwing op het gebied  
van energietechniek. Het onderzoek is gericht op 
technische vernieuwing, op het vernieuwen van 
bedrijfsstructuren en op het veranderen van een 
sociale structuur. Ons doel is om met inzet van 
deze innovaties bij te dragen aan duurzame 
leefomstandigheden. Nu en in de toekomst.

EXPERTISECENTRUM SUSTAINABLE BUSINESS 
De missie van dit expertisecentrum is bijdragen aan een duurzame 
regionale economie en samen leving. Dat willen we bereiken door 
multidisciplinair en praktijkgericht onderzoek. We pakken vraagstuk-
ken aan van bedrijven en instellingen op het gebied van duurzaam 
ondernemen en duurzame economische ontwikkeling.

MVOSCAN
Project van Expertisecentrum Sustainable Business

In dit project doen we onderzoek naar de relatie 
tussen duurzaam ondernemen en financiële  
prestaties van ondernemingen. Hiervoor verzamelen 
studenten informatie bij bedrijven waar zij stage 
lopen. De onderzoeksresultaten dragen bij aan  
een bedrijfsmatig verantwoorde ontwikkeling  
van duurzaamheid bij ondernemingen.

26



CIRCLES4EU
Project van Expertisecentrum Veiligheid

In dit project werken we samen  
met 18 Europese wetenschappelijke 
en reclasseringsorganisaties aan  
een veilige terugkeer van zeden-
delinquenten in de maatschappij.  
Een project om te voorkomen dat  
er nieuwe slachtoffers vallen.

VLAGGENSYSTEEM
Project van Expertisecentrum Veiligheid

Het vlaggensysteem leert professionals in de Nederlandse 
residentiële jeugdzorg hoe zij seksueel grensoverschrijdend 
gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen signa-
leren. Samen met de beroepspraktijk ontwikkelen we kennis 
die we weer implementeren in het onderwijs en die praktijk.  

EXPERTISECENTRUM 
VEILIGHEID 
Veiligheid is belangrijk in onze 
samenleving. We willen ons 
veilig voelen op straat, op  
het werk maar ook in huis.  
Het Expertisecentrum Veilig-
heid houdt zich bezig met 
onderzoek op het gebied van 
maatschappelijke veiligheid en 
zoekt antwoorden op complexe 
veiligheidsvraagstukken.
Hiermee bevorderen we de 
weerbaarheid van burgers, 
professionals, organisaties en 
de maatschappij als geheel.
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RELATIE MET  
ONZE OMGEVING
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HANDEN UIT 
DE MOUWEN 
IN ONZE REGIO.

30



Als toekomstgerichte kennisinstelling ontwikkelen we nieuwe kennis voor 

ons onderwijs en de samenleving. Dit vraagt om een nauwe samenwerking 

met bedrijven in de regio. Dus bundelen we onze krachten.

SAMENWERKING MET BEDRIJVEN 
Bedrijven kloppen graag bij ons aan voor stagiairs en afstudeerders, onderzoek en advies. Andersom maken  
wij dankbaar gebruik van vraagstukken uit het bedrijfs leven om ons onderwijs te actualiseren en te verbeteren. 
Jaarlijks plaatsen wij ongeveer 6.000 studenten als stagiair bij diverse organisaties.

GROW CAMPUS
GROW Campus is een toplocatie waar bedrijven, studenten  
en onderzoekers uit de sector agrifood elkaar ontmoeten. 
GROW helpt ambitieuze ondernemers met het innoveren van 
hun idee of product. Met als doel het verder verstevigen van 
de positie van ondernemers in de voedingsindustrie. Avans  
is een van de initiatiefnemers. Partners zijn AgriFood Capital, 
gemeente ’s-Hertogenbosch, HAS Hogeschool,  Helicon 
Opleidingen, Koning Willem I College en ZLTO. 
Lees meer op growcampus.nl.

AEROSPACE MAINTENANCE 
Aerospace Maintenance is hét 
kenniscentrum voor luchtvaart en 
industrieel onderhoud in Noord- 
Brabant. In het leven geroepen om 
onder andere het onderwijs in de 
luchtvaart(onderhouds)techniek  
te verbeteren. In dit kader verzorgt 
Avans de minor Aerospace Engi-
neering en Maintenance. Dit is een 
introductie in de luchtvaartindustrie 
die zorgt dat mbo’ers goed kunnen 
aanhaken op het hbo.

SPARK 
Deze campus in Rosmalen is een broedplaats voor innovaties in 
de bouw. SPARK daagt uit om anders te kijken naar alledaagse 
problemen. Onze studenten werken er aan onderzoeksvragen 
van het bedrijfsleven, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de 
provincie Noord-Brabant. Ook kunnen studenten kiezen voor 
de minor Bestaande Bouw met onderwerpen als woonzorg-
concepten, leegstand en duurzaamheid. 
Lees meer op sparkcampus.nl.

SAMENWERKING IN CAMPUSSEN
Avans investeert volop in campussen en living labs.  
Dé plek waar innovatieve producten en processen ont -
staan. We zijn kennispartner bij verschillende cam pus sen 
op het gebied van automotive, agrifood, logistiek, 
hightech systemen, life sciences, creatieve industrie,  
chemie en maintenance. Onze studenten werken hier 
mee aan het ontwikkelen, testen en implementeren  
van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  
Resultaten keren altijd weer terug in ons onderwijs.

BEKENDE NAMEN 
 
Avans heeft samenwerkingsverbanden met diverse bedrijven 
en instellingen, waaronder heel grote, maar ook het mkb.  
Van een internationale organisatie als Shell tot het lokale 
WonenBreburg. Van Rijkswaterstaat tot de gemeente Breda. 
En van GGZ tot het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
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AVANS ONDERNEMERSCENTRUM

Binnen onze academies is veel ruimte voor 

ondernemerschap. Om aan te sluiten bij 

de praktijk zoeken we de samenwerking 

met het bedrijfsleven. Organisaties kunnen 

bij Avans Hogeschool terecht voor hulp bij 

concrete vraagstukken. 

Het Avans Ondernemerscentrum (AOC) vormt het 
eerste aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen  
die Avans Hogeschool nog niet kennen. Zij kloppen  
hier aan met hun vraag. Samen met de academies 
vormt het AOC dan een team met studenten van 
verschillende opleidingen. Dit team werkt onder 
begeleiding van een docent aan een oplossing. 
Met deze multidisciplinaire aanpak krijgen bedrijven  
een gedegen antwoord op hun vraag.

Vanuit het AOC begeleiden we ook ondernemers, 
onderzoekers, lectoren, docenten en studenten 
bij het uitwerken van een idee naar een product,  
dienst of zelfs bedrijf. De begeleiding richt zich 
bijvoorbeeld op het onderzoeken van de technische  
en economische haalbaarheid daarvan. 

ondernemerscentrum@avans.nl 
088 - 525 77 37

DREAM IT.   
 THINK IT. 
DO IT.
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Een van de projecten van 
het Avans Ondernemerscen-
trum is het plan voor de monu-
mentale Villa Lieve Vrouwe in 
Uden. Aan een interdisciplinair 
team Avansstudenten de taak 
om een herbestemming te vin-
den voor het historische pand. 
Gedurende 10 weken werken ze 
ongeveer 5 uur per week aan de 
opdracht. En dat doen ze niet 
alleen voor de studiepunten. 
“Het gaat om de ervaring en de 
verantwoordelijkheid die je 
krijgt. Je houdt je niet bezig met 
een verzonnen casus die aan het 
eind van het blok in de prullen-
bak verdwijnt. Jouw ideeën 
worden gewaardeerd en ook 
daadwerkelijk uitgevoerd.”
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GEEN
GRENZEN.
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BR: Pontifícia 
Universidade Católica 
de São Paulo

FR: Ecole  
Supérieure 
des Arts Décoratifs 
Paris

US:
Eastern  
Kentucky 
University

GB:   
Staffordshire 
University

BE: Ghent 
University

RU: Higher School 
of Economics 
Moscow

TR: Istanbul Bilgi 
University

FR: Reims 
Management 
School

TW: National Taipei 
College of Business

KR: Kyungpook 
National University

FI: Helsinki 
Metropolia 
University of 
Applied Sciences

PARTNERINSTELLINGEN IN HET BUITENLAND 
We werken nauw samen met partnerinstellingen. Denk aan uitwisseling 
van docenten en studenten voor onderwijs en onderzoek, gastsprekers, 
excursies en gezamenlijke studentenprojecten. Met ruim 200 universiteiten 
en hogescholen hebben we een samenwerkingsverband.

Avans kijkt voorbij de grenzen. Net als de meeste bedrijven en instellingen. 

Een toekomstbestendige professional moet kunnen communiceren en 

samenwerken met partners in binnen- en buitenland. Daarom leiden  

we onze studenten op in een internationale én interculturele context. 

Internationalisering is geen los vak, maar is verweven in ons onderwijs  

en onderzoek. Zo krijgen onze studenten de kans om zich te ontwikkelen 

tot wereldburgers met internationale skills.

MOBILITEIT
Avans heeft een samenwerkingsverband met ruim 200 universiteiten en 
hogescholen in het buitenland. Met deze partners wisselen we studenten 
en docenten uit voor onderwijs en onderzoek. 
Dit levert veel op. Studenten ontwikkelen zich tot betere oplossers en zijn 
later beter inzetbaar op de arbeidsmarkt die steeds internationaler wordt. 
Docenten brengen hun internationale ervaring en kennis terug naar 
Avans. Zonder mobiliteit geen internationale context.

Studenten en docenten van Avans doen ook onderzoek in verschillende 
living labs over de hele wereld. In deze onderzoekscentra slaan overheid, 
bedrijven en onderwijs de handen internationaal ineen. Het onderzoek 
staat voor Avans altijd in dienst van het onderwijs.

LIVING LAB BIOBASED BRASIL
Dit living lab in Brazilië is een onderzoekscentrum dat zich richt op de groene economie.  
Het is opgericht door Avans Hogeschool, HZ University of Applied Science, HAS Hogeschool,  
de provincies Zeeland en Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven.

Een van de onderzoeken hier richt zich op de algen die Nederlandse waterzuiverings  bedrijven 
inzetten om drinkwater schoon te maken. De opgedane kennis wordt gedeeld en daaruit 
ontstaan onderwijsmodules, trainingen voor werknemers van de deelnemende bedrijven en 
nieuwe onderzoeksprojecten. Kijk voor meer informatie op biobasedbrazil.org.

AANDACHT VOOR ENGELS
 
Onze studenten moeten de Engelse taal op hbo-niveau 
beheersen, ook binnen hun vakgebied. Hiermee sluiten 
we aan bij een reële vraag van onze omgeving. Het 
beroepenveld wordt internationaler en daar moet het 
onderwijs op aansluiten. Concreet betekent dit dat 
onze afstudeerders vanaf 2020 de Engelse taal op zo'n 
niveau beheersen dat ze zich thuis voelen in het inter-
nationale beroepenveld waarvoor ze zijn opgeleid.
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“I am very grateful that I  
had the opportunity to 

study International Business 
and Management Studies at 
Avans University of Applied 
Sciences. I recently received my 
Master of Science, First-Class 
Honours with Distinction, in 
the UK. My dissertation there 
was considered one of the top 
three at the business school. 
I am sure that my master’s 
degree would not have been 
such a great success without the 
professional guidance I received 
from the teachers at Avans 
during my IBMS studies. I really 
appreciate the encouragement 
and the kind assistance that the 
teaching staff gave me, not only 
on a professional but also on 
a personal level. Furthermore, 
during my IBMS studies I had the 
opportunity to participate in the 
trade delegation to China twice 
and got to work with many 
outstanding entrepreneurs. 
These experiences have been 
a valuable asset to me in my 
subsequent career. I have to  
say that studying at Avans is  
the best decision I have made  
in my life.”

"Als startende ondernemer heb ik aangeklopt bij 
Avans Hogeschool. Hier ben ik goed geholpen met 
onder andere markt- en consumentenonderzoek. 
Uitgevoerd door enthousiaste studenten onder 
professionele begeleiding. Dat was nodig want 
ik wilde een nieuw product op de markt brengen. 
Bovendien heb ik er ook nog materialen kunnen 
testen op de spuitgietmachines en lopen er nog 
diverse onderzoeken naar biobased polymeren. 
Een enorm pluspunt vind ik de toegankelijkheid 
voor startende ondernemers. Avans staat open 
voor onderzoeksvragen, die snel en pragmatisch 
worden opgepakt. Ook zonder budget."

Marieke Havermans, eigenaar Onora, 
producent van ecologische grafkisten

Linying Fan, alumnus International  
Business and Management Studies

“Avans begrijpt hoe studenten een bijdrage 
kunnen leveren aan onze zorginstelling. Bij voor-
beeld met een tevredenheidsonderzoek onder 
onze bewoners. Of met een onderzoek naar 
de zelfredzaamheid van onze teams. Aan de 
uitkomsten en de daarop aansluitende adviezen 
hechten wij veel waarde. Ik ben blij met de 
samenwerking met Avans Hogeschool. Die loopt 
perfect. Avans levert gemotiveerde studenten 
die hun keuzes overwogen maken en durven 
te ondernemen. Ze doen zinvol onderzoek 
voor Amarant. En wij bieden een uitdagende 
leeromgeving waar studenten praktijkervaring 
kunnen opdoen. Zo dragen we samen bij aan de 
onderzoekende professionals van de toekomst.”

Jan van de Wouw, 
RVE-manager bij Amarant

“Duurzaam bouwen begint  
met de juiste verbindingen 
tussen en met bedrijven, 
opdrachtgevers en gebruikers.”

Emile Quanjel, lector Innovatie 
Bouwproces en Techniek

“Kennis en ervaring uitwisselen 
is nuttig. Maar om concrete 
stappen te maken moet je niet 
alleen praten, maar vooral ook 
doen! In de samenwerking 
tussen Avans, SPARK en het 
bedrijfsleven slagen we hier erg 
goed in met programma’s als de 
SPARK Minor en Talentbase.” 

Cassandra Vugts, 
directeur SPARK Campus
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EEN LEVEN 
LANG LEREN.

U bent enthousiast over onze visie op 
onderwijs. En benieuwd naar wat onze 
studenten en medewerkers voor uw 
organisatie kunnen betekenen. Als  
onderzoeker of als partner in kennis.  
Neem dan contact met ons op, zodat  
we samen de lat hoger kunnen leggen.

info@avans.nl
088 - 525 75 00
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COLOFON
Dit is een uitgave van Avans Hogeschool.

Realisatie
Dienst Marketing, Communicatie en Studentenzaken Avans Hogeschool.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met info@avans.nl.

Deze brochure is met zorg samengesteld. Op het moment van uitgifte (maart 2016) was de informatie juist.  

Avans Hogeschool heeft het recht om de informatie zonder vooraankondiging en op elk moment te wijzigen  

of in te trekken. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Kijk voor actuele informatie op avans.nl.

avans.nl
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