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De Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) 
van Avans Hogeschool biedt in ’s-Hertogenbosch 
de opleidingen Technische Bedrijfskunde, Werk-
tuigbouwkunde, Elektrotechniek, Informatica, 
Technische Informatica en Communication & Mul-
timedia Design (CMD) aan. Ruim 150 medewerkers 
verzorgen dagelijks onderwijs voor onze 2.250 
studenten. De academie draagt het keurmerk 
Investors in People, een bewijs van goed werk-
geverschap. De 6 opleidingen van de Academie 
voor Industrie & Informatica behoren tot de top 
2 van Nederland. CMD, Elektrotechniek, Informa-
tica en Technische Bedrijfskunde zijn de beste van 
Nederland. Informatica, Elektrotechniek en Tech-
nische Bedrijfskunde scoren zelfs het label ‘Topop-
leiding’! Werktuigbouwkunde en Technische Infor-
matica hebben een goede nr-2-positie. 

AI&I, aangenaam
De Academie voor Industrie & Informatica verzorgt 
top-hbo-opleidingen in het domein van informatica, 
engineering en creative technology. Volgens de 
Nationale Studenten Enquête scoren de opleidingen 
hoog op studententevredenheid. Het top-onderwijs 
wordt verzorgd door professionele docenten die 
studenten uitdagen het maximale uit zichzelf te halen. 
Het werkveld ziet onze academie als partner in een 
duurzame samenwerking waarbij innovatie en het 
delen van kennis voorop staat. 

Onze opleidingen in het kort

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE
Wij leiden studenten op tot specialisten in het 
optimaliseren van processen voor technische en 
dienstverlenen de organisaties. We leren ze processen 
te verbeteren op zowel operationeel, tactisch als 
strategisch niveau. Technisch Bedrijfskundigen zijn 
actief in alle delen van de organisatie, zoals inkoop, 
productie, verkoop en productontwikkeling. Onze 

studenten adviseren bedrijven met 
integrale oplossingen 

op het gebied 
van 

proces optimalisatie, logistiek, veranderkunde, innovatie 
en duurzaamheid. Uiteraard rekening houdend 
met de doelstellingen van het bedrijf, de belangen 
van de betrokken mensen, de maatschappelijke 
ontwikkelingen en de technologische mogelijkheden. 

WERKTUIGBOUWKUNDE
Studenten Werktuigbouwkunde ontwerpen en 
construeren machines, gereedschappen, constructies, 
processen en producten. Ze bedenken hierbij slimme en 
innovatieve oplossingen voor tal van technische 
problemen. Om dit voor elkaar te krijgen maken ze 
gebruik van kennis van (nieuwe) materialen, onderde-
len en productietechnieken waarbij rekening gehouden 
wordt met economische en maatschappelijke factoren.

ELEKTROTECHNIEK
Studenten Elektrotechniek verkennen smart world en 
smart industry. Zij houden zich vooral bezig met alles 
wat je nodig hebt om makkelijker en sneller te kunnen 
produceren. Door optimalisatie van productieprocessen, 
door gebruik te maken van hard- en software en met 
de besturing van processen in de industrie. De studen-
ten specialiseren zich in het optimaliseren van  
productieprocessen van fabrieken en industriële  
apparaten. Onze elektrotechnici zijn na hun opleiding 
de ‘spin in het web’ bij technische innovaties.

INFORMATICA
Onze studenten Informatica leren alles over software-
ontwikkeling en automatiseringsprojecten. Ze onderzoe-
ken de eisen waaraan software moet voldoen en weten 
dit te vertalen naar een werkend computerprogramma. 
Ook verdiepen Informatica-studenten zich in bedrijfs-
informatiesystemen. En hoe je up-to-date blijft met 
behulp van ICT. Afgestudeerde informatici adviseren 
bedrijven over de beste ICT-oplossingen. Want software 
en automatisering hebben voor hen geen geheimen. 



TECHNISCHE INFORMATICA
In het vakgebied technische informatica komen de  
werelden van hard- en software samen. In deze  
opleiding leren studenten programmeren. En krijgen 
inzicht in procesbesturing, de werking van industriële 
apparaten en de koppeling van apparaten aan internet. 
Wij leveren informatici af op de arbeidsmarkt die met 
hun passie voor digitale techniek software verbeteren 
en gebruiksvriendelijker maken. 

COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN
CMD-studenten experimenteren met de media van de 
toekomst. En ontwerpen voor de media van vandaag. 
Afgestudeerde CMD-studenten zijn specialisten in het 
ontwerpen van interactieve producten, diensten en 
belevingen. Of applicaties die werkgevers vaak nog 
niet kennen. Kortom, ze hebben feeling voor nieuwe 
ontwikkelingen én techniek. 

BINDING MET HET BEDRIJFSLEVEN
Wij verbinden ons graag aan innovatieve bedrijven in 
de regio. Gezamenlijk bundelen we onze krachten. 
Hierdoor blijven we in gesprek over de ontwikkeling 
van onze vakgebieden en zorgen zo voor up–to-
date onderwijs. En we leveren kennis. Bijvoorbeeld 
als uw organisatie een praktijkopdracht heeft of een 
onderzoeksvraag. Of als u een stagiair zoekt.  
Onze studenten maken op deze manier tijdens hun 
opleiding al veelvuldig kennis met de praktijk. En u 
plukt de vruchten van jong aanstormend talent.  
Het bedrijfsleven staat te springen om afgestudeerde 
studenten van onze academie. Een bewijs dat er een 
goede match is tussen ons en het bedrijfsleven.
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 
samenwerking met de academie van industrie en 
informatica kunt u contact opnemen met  
Monique Putters, Account-coordinator,  
mfm.putters@avans.nl

TECH-LAB
Ons TECH-LAB neemt 
letterlijk en figuurlijk 
een belangrijke 
plaats in binnen onze 
opleidingen. In het 
TECH-LAB stomen we 
studenten klaar voor  
de praktijk en kunnen 
ze experimenteren  
met technologie.  
Naast innovatieve, technische broedplaatsen biedt  
het TECH-LAB mogelijkheden voor multidisciplinair 
samenwerken en het werken aan projecten en 
bedrijfsopdrachten. 

EXPERTISECENTRA
Avans Hogeschool heeft een aantal expertisecentra. 
Een expertisecentrum bestaat uit verschillende 
lectoraten die onderzoek doen binnen hun eigen 
vakgebied. Onze academie participeert in de 
expertisecentra Sustainable Business (ESB),  
Duurzame Innovatie (EDI) en Kunst en Vormgeving 
(EKV). Meer informatie over de expertisecentra vind  
je op avans.nl.

MINOREN
Onze academie biedt verschillende minors aan.  
Hiermee kunnen studenten hun kennis verbreden of 
juist verdiepen. Onze minors ontwikkelen wij samen  
met het werkveld. Met dit aanbod trekken wij studenten 
aan van andere hogescholen. Dit heeft interessante 
uitwisselingen als gevolg.

We bieden de volgende minors aan: 
Werktuigbouwkunde: Offshore engineering en 
Machines in Motion
Technische Bedrijfskunde: Continu Verbeteren
Elektrotechniek: Digitale Systemen
Informatica: Software Architectuur, Business 
Intelligence & IT Governance en Corporate 
Performance Management
Communication & Multimedia Design:  
Meaningful Data Design en Creative sensing.

VISIE OP DUURZAAMHEID
Wij leiden de studenten op tot verantwoordelijke,  
kritische professionals. Zij gaan verantwoord om  
met kennis. Op de lange termijn overzien zij de 
consequenties van hun keuzes en handelen. Ze gaan 
op zoek naar innovatieve oplossingen, die ook nog 
economisch verantwoord zijn. Dat is onze interpretatie 
van duurzaamheid. De samenwerking die we hebben  
opgebouwd met het werkveld is daarin een onmisbare 
factor. Maar ook in onze interne organisatie speelt 
duurzaamheid een rol. Medewerkers van de Academie 
voor Industrie en Informatica zijn kritisch op hun eigen 
handelen. Er heerst een open sfeer waarin we elkaar 
aanspreken op hoe we met onze eigen omgeving 
en anderen omgaan. Daarmee geven we het goede 
voorbeeld aan onze studenten en creëren bij hen 
bewustzijn en verantwoordelijkheid voor een  
duurzame wereld. 

EXPLORE
DESIGN
CREATE.
TECH-LAB



CONTACT
Avans Hogeschool – Academie voor Industrie & Informatica
Onderwijsboulevard 215
5223 DE  ’s-Hertogenbosch

 Account coordinator
 Monique Putters  
088 - 525 61 25  
Mfm.putters@avans.nl 

PR & Communicatie AI&I
Julia Brand 
Nathalie van Dal  
communicatie.AII@avans.nl 

Stage- en afstudeerbureau AI&I
Lieke van den Bogaard (CMD)  
088 - 525 63 24 
l.vandenbogaard1@avans.nl 

Mark Groenendaal (ICT)  
088 - 525 60 53 
manm.groenendaal@avans.nl

Katinka Janssen (Techniek)  
088 - 525 63 72 
k.janssen2@avans.nl

avans.nl 
 www.facebook.com/avanstechniek
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