
PRODUCT VISION BOARD: AVANSCONNECT (SAMENWERKEN MET HET WERKVELD) 
 

 

VISION 

 
Met welk doel voeren we dit initiatief uit? 
 
Welke positieve veranderingen brengt dit 
initiatief? 

 
Þ Onwikkel een digitale marktplaats over de academiegrenzen heen waar werkveld, studenten, docenten 

elkaar kunnen vinden om in gezamenlijkheid te werken aan opdrachten* en deel te nemen aan door 
het werkveld aangeboden andersoortige activiteiten **.  

 
* Stage- en afstudeeropdrachten, mono-, multi- en interdiciplinaire opdrachten etc… 
** Bedrijfsbezoek, gastcolleges, workshop, studiereis, buddy etc.. 
 

 
TARGET GROUP 

 
NEEDS 

 
PRODUCT 

 
BUSINESS GOALS 

• Welke academies/diensten zijn 
betrokken bij het resultaat?  

• Wie zijn de belangrijkste klanten en 
gebruikers? 

 

• Welk probleem lost het eindproduct op?  
• Welke meerwaarde/opbrengst wordt 

voorzien?  
 

• Wat is het specifieke resultaat? 
• Waardoor onderscheidt zich dit resultaat?  
• Is het eindproduct op te delen in 

deelproducten/deelresultaten? 
 

• Wat levert het eindproduct Avans op? 
• Op welke wijze draagt het eindproduct bij 

aan de Avans-doelstellingen? 
 

Werkveld dat wil samenwerken met Avans op 
het gebied van opdrachten en andersoortige 
activiteiten 
 
Coördinatoren die door het werkveld 
ingediende opdrachten en andersoortige 
activiteiten verwerken en afhandelen 
 
Studenten die opdrachten voor het werkveld 
willen uitvoeren en/of willen deelnemen aan 
door het werkveld aangeboden andersoortige 
activiteiten 
 
Docenten die studenten willen begeleiden bij 
het uitvoeren van opdracht van het werkveld 
en willen deelnemen aan door het werkveld 
aangeboden andersoortige activiteiten 
 
Relatiemanagers die op operationeel niveau als 
schakel functioneren tussen werkveld en 
studenten/docenten op het gebied van 
opdrachten en andersoortige activiteiten.  
 
 
 

Het werkveld de mogelijkheid bieden om op een 
eenduidige wijze hun opdrachten en 
andersoortige activiteiten onder de aandacht te 
brengen van studenten en docenten te kunnen 
brengen en hen op de hoogte te houden van de 
interesse daarin. 
 
Coördinatoren die mogelijkheid bieden om de 
door het werkveld ingediende opdrachten en 
activiteiten op een beheerste en transparante 
wijze onder de aandact van studenten en 
docenten te brengen. 
 
In het kader van de Ambitie Avans 2025 het op 
termijn mogelijk maken dat studenten en 
docenten die op zoek zijn naar een voor hen 
aantrekkelijke opdracht en/of andersoortige 
activiteit, die ook los van academie of opleiding 
op een centrale digitale plek kunnen vinden en 
kiezen op een door henzelf verkozen moment. 
 
Behoefte van relatiemanagers aan overzicht en 
sturingsinformatie op operationeel en tactisch / 
strategisch niveau als het gaat om samenwerken 
met het werkveld 
 

Een digitale marktplaats waar:  
Het werkveld op een eenduidige wijze opdrachten 
en andersoortige activiteiten kan indienen en op de 
hoogte wordt gehouden van de interesse daarin. 
 
Coördinatoren op eenzelfde gestructureerde wijze 
door het werkveld opdrachten en andersoortige 
activiteiten kunnen verwerken en afhandelen. 
 
Studenten en docenten zelf keuzes kunnen maken 
ten aanzien van moment, aard en omvang van 
opdrachten en andersoortige activiteiten waar zij bij 
betrokken willen worden (zelforganisatie). 
 
Relatiemanagers de verkregen informatie over 
indieners van opdrachten en andersoortige 
activiteiten en de aard, omvang en resultaten 
daarvan kunnen gebruiken voor de sturing van hun 
operationele en tactische / strategische 
werkzaamheden. 
 
Informatie beschikbaar komt op basis waarvan 
werkveld, studenten, docenten en 
relatiebeheerders een beter beeld krijgen van wat 
Avans hen te bieden heeft en daarover kunnen 
communiceren. 

Het opschalen en verbeteren van de kwaliteit van 
samenwerking met het werkveld en het beter in 
kunnen spelen op de behoefte van het werkveld. 
 
Het als Avans beter kunnen functioneren als 
regionaal kennisinstituut voor het voor Avans 
relevante werkveld. 
 
Het op het gebied van samenwerken met het 
werkveld realiseren van de ambitie Avans 2025. 
 
Het voor student en docent op het gebied van 
personalisering en flexibilisering realiseren van de 
Ambitie Avans 2025. 
 
Het realiseren van doelstellingen met betrekking 
tot het door studenten en docenten en werkveld 
in gezamenlijkheid uitvoeren van opdrachten met 
een mono-, multi- of interdisciplinair karakter.  
 

 




