
Gebruiker centraal

Avans Hogeschool denkt 
vanuit de positie van student, 

medewerker en werkveld

Architectuurprincipes

Informatiegestuurd

Avans Hogeschool biedt de 
student, medewerker en werkveld 

een goede informatiepositie

Gedigitaliseerd

Avans Hogeschool digitaliseert 
haar diensten- en 

onderwijsprocessen

Uniform

Avans Hogeschool gebruikt 
generieke processen en functies

Duurzaam

Avans Hogeschool
hergebruikt gegevens

Transparant

Avans Hogeschool stelt openbare 
gegevens als open data 

beschikbaar

Vertrouwelijk

Avans Hogeschool gaat
op vertrouwelijke manier

met gegevens om

Regie

Avans Hogeschool voert regie over 
uitbestede diensten

Avans werkt onder architectuur

De nieuwe studentenapp 
AvansOne is ontwikkeld rondom 
de student en levert op een 
overzichtelijke en gebruiks-
vriendelijke informatie op maat 
op één plaats.

AvansStudyPath toont 
vanaf één centrale plaats 
en gebruiksvriendelijk het 
volledige onderwijsaanbod 
aan de student. 

We hebben kennis over 
ict-, facilitaire- en student-
zaken ontsloten in een 
centrale kennisbank. 
Deze kennisbank is voor 
iedereen toegankelijk.

Door de slimme toepassing
van data-oplossingen kunnen
medewerkers, studenten en
werkveld op elk moment, op elk 
device beschikken over accurate 
en actuele data.

Door het gebruik van 
Cloud-oplossingen kan 
snel en eenvoudig een 
online platform 
beschikbaar worden 
gesteld voor studenten.

We maken steeds meer gebruik 
van digitale intelligentie om 
onderwijsprocessen te 
optimaliseren, maatwerk te 
leveren en onderwijsplatforms 
te digitaliseren.

Vanuit Value4Education
ontwikkelt en implementeert 
Avans onderwijsprocessen 
die volgens een logische 
flow door de organisatie 
stromen.

Door generieke processen en 
functies te gebruiken kunnen 
(web)applicaties aangesloten 
en gebruikt worden door 
meerdere academies zonder 
ze specifiek in te richten per 
academie

Verwijzen naar gegevens 
heeft de voorkeur boven 
kopiëren. Een e-mail van 
1MB zorgt tijdens zijn totale 
levenscyclus voor eenzelfde 
CO2-uitstoot als een oude 
lamp die 25 minuten brandt. 

Binnen Avans weet iedereen 
waar gegevens worden beheerd 
en waar deze vandaan komen. 
Hierdoor wordt het delen ervan 
veel eenvoudiger en worden 
mogelijke inconsistenties 
voorkomen.

Door gebruik te maken 
van open standaarden, 
open data en open access, 
levert Avans hogeschool 
toegang tot openbare 
gegevens.

Avans stelt via een open 
interface informatie 
beschikbaar aan zowel interne 
als externe gebruikers, over 
bijvoorbeeld onderwijsaanbod 
en examenprogramma’s.

Alle toegang op gegevens 
wordt periodiek 
onderworpen aan een 
assessment om te toetsen 
dat we AVG-compliant zijn 
en blijven.

Onze systemen en applicaties 
zijn afgeschermd, zodat jouw 
gegevens alleen bereikbaar zijn 
voor degenen die gemachtigd 
zijn deze te bekijken of 
verwerken.

Avans zorgt ervoor dat er 
wordt geïnvesteerd in 
medewerkers met 
competenties die essentieel 
zijn voor regievoering. 

Nieuwe applicaties werken 
alleen nog maar vanuit de Cloud. 
Het is dan belangrijk dat Avans  
de regie voert op taken en 
verantwoordelijkheden, kwaliteit 
van dienstverlening, uit te 
wisselen gegevens en
mandatering.


