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VISIE EN MISSIE



TEKST

ONZE WHY

Wij geloven in de talenten en ontwikkeling van iedere student en medewerker. Samen met het regionale 
werkveld maken we het verschil met en in de maatschappij.

ONZE HOW

Wij verbinden onze studenten, het werkveld en onze medewerkers met elkaar. Door ons enthousiasme, trots, 
plezier en door net even anders te zijn, inspireren wij onze studenten. Verbinden om aan elkaars talenten 
(talentontwikkeling) te werken. In de Academie zorgen wij voor een open en veilige omgeving voor iedereen. 
Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk contact staan in onze Academie centraal.

ONZE WHAT

Wij bieden een breed pallet aan kleinschalige praktische tweejarige hbo-opleidingen in drie relevante 
domeinen. Wij zorgen ervoor dat de curricula flexibel in spelen op de actualiteit en gericht zijn op 
werkgelegenheid. We bevorderen de mogelijkheid meer te zijn dan een plek om te leren. Bij ons komen leren, 
werken en de regio samen.

DE AD-ACADEMIE: WHY – HOW - WHAT



TEKST

Leerlustig

Wij hebben lol in leren. Dat geldt niet alleen voor onze studenten, ook onze docenten zijn leerlustig. Ze 

ontwikkelen zich op onderwijskundig vlak, binnen hun vakgebied én daarbuiten. Alles om onze studenten klaar 

te stomen op een vliegende start als professional op de arbeidsmarkt.

Eigenzinnig

De beste manier om iets te doen? Dat is je eigen manier. We sporen onze studenten aan om een werkwijze te 

ontwikkelen die echt bij hen past. Zo krijgen onze studenten veel meer vertrouwen in hun eigen kunnen. Om 

dat voor elkaar te krijgen, pakken we het onderwijs zelf ook graag net iets anders aan.

Verbindend

Wij houden van verbinding. Tussen docent en student, maar ook tussen verschillende studenten onderling. We 

leren hen elkaars talenten in te zetten en ervan te leren. Natuurlijk halen we ook graag de verbanden aan met 

het werkveld. Met die input leveren we professionals af waar het werkveld om staat te springen.

KERNWAARDEN
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In 2025 is de Ad-academie uitgegroeid tot een brede community college met veel programma's, afgestemd op 
de regio West Brabant en Zeeland, met 1.500 studenten, die met hun diploma een bijdrage leveren aan een 
gezond en dynamisch werkveld.

Om deze ambitie te bereiken heeft onze Academie de volgende thema’s waar wij de komende jaren extra op 
(blijven) inzetten:

1. Studiesucces

2. Community College

3. Onderwijskwaliteit

4. Medewerker succes

5. Profilering van beroepen door uitstroomprofielen

In het Business Plan 2021 zijn deze thema’s uitgewerkt in doelen en acties.

ONZE AMBITIE

https://avans.sharepoint.com/:b:/r/sites/AdA-Organisatie/Beleidsstukken/Businessplan/2021/BP2021%20Ad%20Academie%202020%20definitief.pdf?csf=1&web=1&e=enLoqQ
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VISIE OP ONDERWIJS



TEKST

Door middel van:

➢ Praktijkgericht onderwijs, co-creatie met het 
werkveld en echte praktijkvraagstukken 

➢ Verbinding met de maatschappij / community

➢ Blended Learning; mix tussen offline en online 
leeractiviteiten

➢ Toetsing als leermiddel (Assessment for Learning)

➢ Continue feedback om het leerproces te monitoren

➢ intensieve studentbegeleiding en ondersteuning door 
zowel docenten als Student Succes

➢ Uitstroomprofielen, leerroutes en vrije keuze 
modules, ter verbreding of verdieping

➢ Een opbouw in onderzoekende houding en in 
competentieniveau

➢ Een logische opbouw en samenhang in het 
curriculum, aan de hand van herkenbare leerlijnen

➢ Doorstroomprogramma’s naar bachelor opleidingen

We leiden op tot:

✓ Professionals op Associate degree (Ad) niveau 5 
die praktijkgericht, wendbaar en veerkrachtig zijn

✓ Professionals die gericht zijn op leren, invloed 
hebben op hun eigen leerproces en op het optimaal 
benutten van hun talenten en kwaliteiten

✓ Professionals die keuzes durven te maken 

✓ Professionals met een nieuwsgierige, 
onderzoekende, ondernemende en 
verantwoordelijke houding

✓ Professionals die voorbereid zijn op de 
arbeidsmarkt en de toekomst
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ZÓ KIJKEN WIJ NAAR ONS ONDERWIJS
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BELEID EN KADERS
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Het leerproces van studenten speelt zich af in en met de praktijk, 
dus: 

▪ We hanteren de verdeling 1/3 theorie gericht op de praktijk, 1/3 
praktijk op school, 1/3 praktijk buiten Ad Academie.

▪ Studenten werken projectmatig afwisselend in groepen en 
individueel aan echte praktijkvraagstukken uit de 
beroepspraktijk. Denk hierbij aan projecten met een 
opdrachtgever uit het werkveld.

▪ We ontwerpen (delen van) ons onderwijs en toetsing in co-creatie 
met de beroepspraktijk.

▪ We halen de praktijk in huis: bijv. door workshops en gastlessen 
verzorgd door ons netwerk.

PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJS
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ZÓ VERZORGEN WIJ ONS PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJS

11

1/3 praktijk op school
samen met de praktijk

1/3 in de praktijk
buiten de Ad-academie

1/3 theorie gericht op de 
praktijk van jouw profiel

Jouw talent staat centraal in je 
persoonlijke & professionele 

ontwikkeling!
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▪ We zetten in op een profilering van beroepen als 
uitstroomprofielen onder bestaande 
opleidingsprogramma’s. Op deze manier bieden we 
werkgevers duidelijkheid over wat de Ad’er kan 
betekenen voor zijn organisatie en kan de werkgever 
het Ad-niveau beter op waarde schatten. 

▪ Onze opleidingen verhouden zich tot de beschrijving 
van het Ad-niveau en de landelijke profielen.

▪ Voor de opbouw richting eindniveau werken we met 
het ZelCom model van Bulthuis (2013).

▪ Het werken aan beroepsproducten is een essentieel 
element in ons onderwijs.

▪ Bij het ontwerpen worden de basiselementen van de 
onderwijslogistiek in acht genomen: Studeerbaarheid, 
Doceerbaarheid, Organiseerbaarheid en 
Betaalbaarheid (SDOB) en de principes van 
constructive alignment (Biggs).

▪ Iedere opleiding heeft minimaal 1 mogelijkheid om 
door te stromen naar een (direct verwante) bachelor-
opleiding, waarbij de student in 2+2 het bachelor-
getuigschrift kan behalen. 

CURRICULUMONTWERP
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Uitgangspunt is dat we willen dat iedereen de kans krijgt om de 
opleiding succesvol af te ronden. 

▪ We werken in kleine groepen 

▪ Er is veel persoonlijk contact. Minimaal 4x per jaar een ‘formeel’ 
coachgesprek gericht op de studieloopbaan/voortgang. Daarnaast 
is er regelmatig contact met docenten, voor of na de 
bijeenkomsten.

▪ Er is sprake van continue feedback.

▪ De docentcoach begeleidt bij de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van studenten. 

▪ Als extra service bieden we met Student Succes studenten een 
extra mogelijkheid voor hulp, ondersteuning en advies om de 
studie succesvol af te ronden of om zichzelf te ontwikkelen.

o Aanbod van workshops en trainingen

o 2e lijns begeleiding of coaching door de coaches of decaan

o Evt. verwijzing naar andere experts buiten de academie

BEGELEIDING & COACHING
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Het huidige toetsbeleid is steeds leidend:

▪ We zien toetsen als een leermoment en niet als afrekenmoment

▪ We zetten afwisselend formatieve en summatieve toetsing in, om 
bewustwording ten aanzien van het  leerproces te creëren en om 
het (eind)niveau te volgen en te bewaken. 

▪ We zorgen zoveel mogelijk voor geïntegreerde toetsing van 
beroepsprestaties

▪ We kiezen voor zo min mogelijk kennisreproductietoetsen

TOETSING & FEEDBACK
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We zijn geen online onderwijsinstelling en geven dus voornamelijk 
op locatie les. Dit past bij praktijkgericht onderwijs. Daarnaast 
kijken we natuurlijk wel hoe we online onderwijs een goede plek 
kunnen geven.

▪ We maken een bewuste keuze in een mix tussen offline (fysiek, 
op locatie) en online  leer- en toetsactiviteiten.

▪ Brightspace is de centrale ingang voor de student journey. Hier 
komt alles samen: informatie over het onderwijs (incl. toetsing), 
lesrooster, opdrachten, link naar online MS Teams-lessen, online 
lesmateriaal, inleverplek van opdrachten, enzovoorts.

BLENDED LEARNING
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▪ Ieder jaar wordt de kaderOER opgesteld, we volgen hierbij de 
aanwijzingen vanuit de experts bij Avans.

▪ Bij aanpassingen van de kaderOER overleggen we met de Avans 
Academie voor Associate Degrees in Den Bosch.

▪ De opleidingen vullen de opleidingsspecifieke informatie in. We 
leveren hiervoor formats en instructie aan, tevens geven we in 
twee rondes feedback op conceptversies.

KADEROER
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