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Welkom bij Avans Hogeschool.  
Als docent bij Avans ben je een 
succesfactor in de ontwikkeling 
van onze studenten. Aantrekkelijk, 
effectief en efficiënt onderwijs 
staat voorop. Dat past bij de 
ambitie en onderwijsvisie van 
Avans. Daarom volg je bij ons een 
uniek professionaliserings- en certi-
ficeringstraject: de Basis kwalificatie 
Didactische Bekwaamheid Plus 
(BDB+). 

4 ONDERDELEN 
Je volgt 2 modules op het gebied  
van didactiek en toetsing. Hiermee 

voldoe je aan de landelijke eisen  
van de Basiskwalificatie Didactische 
Bekwaamheid (BDB). Avans  
Hogeschool voegt hieraan 2 onder
delen toe: Onderwijs & ICT en Brein 
& Leren. Dat is de plus van BDB+. 

‘Ik sta na de training Didactiek 
sterker in mijn schoenen. Ik kan 
in lessen variëren met de werk-
vormen. Ik kan beter inschatten of 
studenten iets zijn opgestoken van 
de les. Kortom, ik heb nu een basis-
kennis die ervoor zorgt dat ik het 
onderwijs beter kan verzorgen.’



Maar de plus zit ook in onze aanpak 
van de opleidingstrajecten: integraal 
en activerend. We willen het beste 
onderwijs voor onze studenten en 
collega’s. Practice what you preach 
is dan ook ons motto: zelf het goede 
voorbeeld geven en anderen moti veren 
en inspireren tot leren.

‘De training BKE / toetsing biedt de 
informatie en achtergronden die in 
de academie nodig zijn om goede 
beslissingen te nemen binnen alle 
stappen van de toetscyclus.’  

VASTE AANSTELLING
Het halen van de onderdelen  
Didactiek en Toetsing is een voor
waarde om een vaste aanstelling te 
krijgen bij Avans. Wil je dus bij ons aan 
de slag blijven, dan moet je binnen 22 
maanden nadat je in dienst kwam je 
BDBcertificering hebben. 

Het halen van de onderdelen  
Onderwijs & ICT en Brein & Leren  
is ook verplicht, maar niet bepalend 
voor een vaste aanstelling. Heb je 
vragen hierover, neem dan contact  
op met je directie. 

VRIJSTELLING
Mogelijk kom je in aanmerking voor 
vrijstelling voor een of meerdere 
onderdelen. Meer informatie hierover 
vind je op ontwikkelen.avans.nl.

INSCHRIJVEN
Na goedkeuring van je directie en na 
afstemming met de inzetcoördinator 
schrijf je je in. Dit doe je via  
ontwikkelen.avans.nl.  
We bieden continu BDB+ trainingen 
aan. Is een groep vol, neem dan 
contact met ons op.

CONTACT
Kijk voor meer informatie 
op ontwikkelen.avans.nl.
Of stuur een email naar  
ontwikkelen@avans.nl.
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