
Duurzaam versterken 
 
Inspiratie en motivatie. Dat zijn de sleutelwoorden voor praktijkgericht onderzoek bij Avans 
Hogeschool. Dat vertelt Jos de Kort, directeur van de academie AMB en lid van de focusgroep 
Praktijkgericht onderwijs. 

Drive 
Kwaliteit is de komende jaren het sleutelwoord in het hoger onderwijs. Dat zie je ook terug in het 
Meerjarenbeleidplan (MJB) van Avans. De hogeschool wil in 2020 hét kenniscentrum zijn voor 

praktijkgericht en toegepast onderzoek voor de regio. ‘Avans wil het bedrijfsleven helpen met 

onderzoek op terrein waar zij sterk in zijn of willen worden. Zo helpen we om de economische positie 
van studenten en die van Brabant duurzaam te versterken’, aldus Paul Rüpp, voorzitter College van 
Bestuur, in de MJB-video. 
 

Core 

Een eenduidig antwoord op de definitie van praktijkgericht onderzoek is er volgens Jos de Kort niet. 
‘Dit verschilt per kennisdomein. Maar er zijn zeker wel gemeenschappelijke elementen.’ Wat die 
aspecten zijn, onderzoekt de focusgroep tot 2014. ‘Onderzoek doen in het hbo is geen doel op zich. 
Het is een middel om ons onderwijs en de beroepspraktijk te versterken.’ 

Professional  
De academiedirecteur vindt het vooral belangrijk dat studenten zichzelf een onderzoekende 

beroepshouding aanmeten. Leren reageren en anticiperen op complexe vraagstukken in hun 
vakgebied. ‘Hun verwondering is de basis. Aan docenten de taak om hen onderzoeksvaardigheden te 
leren.’ 

Innovation 
Inmiddels zijn 29 experimenten gestart. Alle activiteiten passen binnen de vijf indicatoren, die zijn 
geformuleerd in het MJB. Het doel van de focusgroep is om docenten en studenten bij Avans te 
ondersteunen in de ontwikkeling van onderzoek. De rol van docenten is hierin belangrijk. Zij gaan 
bijvoorbeeld op stage om het onderwijs up-to-date te houden. 

Up-to-date 
Neem het experiment van de academie ATGM: Hoe blijf je als academie up-to-date in een nieuw 
vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt? De Kort: ‘Het is niet de intentie van de focusgroep om voor 
te schrijven hoe dat moet. Wij stimuleren en faciliteren.’ Concrete aanbevelingen zijn er volgens De 

Kort nog niet. ‘We verwachten voor 2014 de vruchten te plukken van de experimenten en 
werkbezoeken.’ 
 

Results 

De komende jaren wordt steeds duidelijker hoe praktijkgericht onderwijs een rol krijgt binnen Avans 
en de academies. ‘Transparante communicatie is daarbij van groot belang’, schrijft de focusgroep in 
haar notitie eind 2011. De focusgroep wil kennis, inzichten en best practices delen. ‘Het is belangrijk 
dat Avansmedewerkers en -studenten weten wat er in grote lijnen speelt. Dat ze met elkaar in 
gesprek gaan. Enthousiast raken. En inspiratie opdoen.’ 


