OP WEG NAAR
FLEXIBEL ONDERWIJS
BINNEN AVANS
We zijn samen lerend op weg om flexibel onderwijs
vorm te geven, zodat we wendbare en veerkrachtige
professionals kunnen opleiden die het verschil maken
voor en in een duurzame samenleving.

Ambitie 2025
Bij Avans hebben we één gedeelde ambitie
die we samen waarmaken. Een ontdekkingsreis
met als bestemming wendbare en
veerkrachtige professionals.
We gaan deze berg samen beklimmen, van
plateau naar plateau en met verschillende
snelheden en behoeften. De weg naar de
top ontdekken we door te doen, proberen
en te leren.

Het nieuwe
Onderwijsmodel
Het flexibiliseren van het Onderwijsmodel
maakt keuzevrijheid voor studenten mogelijk.
Het is één van de grootste opdrachten voor
Avans binnen de ambitie in de komende jaren.
In het nieuwe Onderwijsmodel staan organisatieafspraken en ontwerpprincipes over hoe
we samen dit nieuwe onderwijs kunnen
ontwikkelen, organiseren en vormgeven.
Denk bijvoorbeeld aan afspraken over het
aantal EC voor een bachelor stamopleiding en
vrijekeuzeruimte.

Experimenterend
leren
We zetten de eerste stap naar flexibel onderwijs,
door het nieuwe Onderwijsmodel toe te passen
en ervan te leren. Dit doen we op kleine schaal,
zodat we ontdekken wat werkt.
In september 2021 zijn daarom verschillende
experimenten binnen Avans van start gegaan.
De eerste leerervaringen uit deze experimenten
delen we begin 2022, waarna meer experimenten zullen volgen.

Hoofdthema’s experimenten:
Blauwdrukontwikkeling
Onderwijs ontwikkelen in Avans Eduplatform.
Samenwerking op ISAT (opleidingscode)
Samen werken aan curriculumopbouw, gedeelde
leeruitkomsten en profilering in het werkveld.
Switchen
Bouwen aan het curriculum en het switchen
tussen aanpalende opleidingen.
Onderwijsportfolio onderzoekszwaartepunt
energietransitie
Vormgeven van interdisciplinair onderzoek en
co-creatie.

Zo doen we dat...
We volgen een integrale aanpak voor
het herontwerpen van het onderwijs.
Deze logische weg richting de Ambitie 2025
bestaat uit 3 fasen.
Hierbij gaan we het gesprek aan over het
Onderwijsmodel, ondersteunen we met
technologie, zoals de ontwikkeltool
Avans EduPlatform, en zorgen we voor
ondersteuning en professionalisering
in Docent Ontwikkel Teams.

2021

FASE 1:
Oriënteren en verkennen
• Samenwerking
ISAT-partner
• Switchen aanpalende
opleidingen
• Onderwijsportfolio
onderzoekszwaartepunten
en vrije keuze cluster
• Interdisciplinaire modules

2022

FASE 2:
Blauwdruk- en programmaontwikkeling
• Herontwerpen en
blauwdrukontwikkeling stam
• Ontwerpen programma
onderwijsportfolio
onderzoekszwaartepunt
• Samenwerking ISAT-partner

2023

FASE 3:
Moduleontwikkeling
• Ontwikkelen stam
• Vormgeven van vrije keuzeruimte
en interdisciplinaire modules

2025
We bieden flexibel onderwijs aan
en blijven leren

HEB JE VRAGEN OF WIL JE BIJDRAGEN AAN HET NIEUWE ONDERWIJS?
Neem dan contact op met het bouwteam Onderwijs: ambitie20-25@avans.nl

